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املقدمة
عل��ى الرغ��م م��ن تراج��ع ق��درات احلوثي��ن يف حمافظ��ة تع��ز بع��د ت�صفيته��م حلليفه��م عل��ي عب��د 
اهلل �صال��ح ال��ذي كان ي��ويل ه��ذه املحافظ��ة اهتمام��ًا م��ن ن��وٍع خا���ص، وكان يحيطه��ا بكث��ر م��ن الألوي��ة 
الع�ص��كرية، وير�ص��ل اإليه��ا اأ�صر���ص الق��ادة الع�ص��كرين واأكرثه��م ولًء ل��ه، ف��اإن املدين��ة دخل��ت يف دائ��رة 
�صراعات وا�صتقطابات من نوع اآخر اأفقدتها فر�صة بناء موؤ�ص�صات الدولة بعد خروج م�صلحي احلوثي 

م��ن املدينة.
فف��ي �ص��هر اأغ�صط���ص/اآب املا�ص��ي �ص��هدت املدين��ة مواجه��ات ع�ص��كرية ب��ن األوي��ة ع�ص��كرية حكومي��ة 
وجماعة اأبي العبا���ص )ال�ص��لفية(، اأدت اإىل ان�ص��حاب الأخرة من بع�ص املوؤ�ص�ص��ات احلكومية واملواقع 
املهمة، كقلعة القاهرة التاريخية ومبنى الأمن ال�صيا�صي، ليعلن اأبو العبا�ص بعدها، يف 25 اأغ�صط�ص/
اآب املا�ص��ي، يف بي��ان ر�ص��مي، عزم��ه مغ��ادرة مدين��ة تع��ز، داعي��ًا اأن�ص��اره للخ��روج منه��ا، اإل اأن��ه تراجع 
ع��ن ق��راره، وق��رر البق��اء يف الأماك��ن الت��ي ل ت��زال خا�صع��ة ل�ص��يطرته يف املدين��ة، فم��ا ال��ذي يج��ري يف 

مدين��ة تع��ز اليمني��ة؟ واإىل اأي��ن تقوده��ا اخلالف��ات الداخلي��ة؟

 حمورية تعز يف معارك اليمن
متتل��ك مدين��ة تع��ز موقع��ًا ا�ص��راتيجيًا هام��ًا وموؤث��رًا م��ن ع��دة جوان��ب، اإذ تق��ع يف الزاوي��ة اجلنوبي��ة 
الغربي��ة لليم��ن، كحلق��ة ارتب��اط بن بحر العرب على املحيط الهادي والبوابة اجلنوبية للبحر الأحمر، 
وه��ي بذل��ك تط��ل عل��ى م�صي��ق ب��اب املندب ال�ص��راتيجي، الذي متر عربه اثنان وع�ص��رون األَف �ص��فينة 
�ص��نويًا عل��ى الأق��ل، منه��ا ناق��الت النف��ط، وه��و م��ا يعك���ص اأهمي��ة موقعه��ا وتاأثره��ا يف حرك��ة املالح��ة 
الدولي��ة، بالإ�صاف��ة اإىل امتالكه��ا مين��اء املخ��اء التاريخ��ي، وبالطب��ع ل ميك��ن اإغف��ال ال��رثوة الب�ص��رية 

والر�صي��د الثق��ايف وال�صيا�ص��ي وامل��دين ال��ذي ميتلك��ه اأبناوؤها.
 كل ه��ذه اخل�صائ���ص الب�ص��رية واجلغرافي��ة املهم��ة جتعله��ا نقط��ة و�ص��ل ب��ن �ص��مال اليم��ن وجنوب��ه، 
ومتنحها اأهمية ا�صراتيجية للغاية، ما يجعل ا�صتكمال عملية حتريرها مفتاحًا لتقدم اجلي�ص الوطني 
باجت��اه اإب وذم��ار، و�ص��وًل اإىل العا�صم��ة �صنع��اء، وه��و م��ا �ص��يكون ل��ه انعكا�ص��ات مبا�ص��رة عل��ى معرك��ة 

احلدي��دة والبي�صاء.
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ويوؤكد املراقبون للم�ص��هد اليمني اأن ا�ص��تكمال حترير تعز يعد اإحدى الركائز الأ�صا�ص��ية واخلطوات 
املهمة التي تف�صي ل�صقوط النقالب، ومن ثم ا�صتعادة الدولة وموؤ�ص�صاتها.

الأطراف املحلية الفاعلة يف املحافظة
من��ذ خ��روج احلوث��ي م��ن مرك��ز املدين��ة حت��اول احلكوم��ة فر�ص �ص��يطرتها وبن��اء موؤ�ص�ص��اتها، اإل اأنها 
تواج��ه عراقي��ل حت��د م��ن حتركاته��ا نحو ه��ذا الهدف؛ نظ��رًا لتداخل وتعار�ص ح�ص��ابات تعمل لأطراف 
حملي��ة واأخ��رى خارجي��ة، وعل��ى الرغ��م م��ن ذل��ك فاإن مدنية ال�ص��ارع التعزي تقف ب�صالب��ة يف مواجهة 
الت�صظي والنفالت الأمني، اخلارج عن �صيطرة الدولة وموؤ�ص�صاتها، لهذا ميكن القول اإنه ل يوجد يف 
تع��ز حا�صن��ة اجتماعي��ة اأو قب��ول �ص��عبي باجلماع��ات الراديكالية اأو اخلارجة ع��ن نطاق الدولة، وميكن 
ح�صر الفاعلن يف مدينة تعز يف �ص��بعة  اأطراف رئي�ص��ية، مع الإ�ص��ارة اإىل اأنها قد ل تكون مت�صارعة 
بال�صرورة لكنها اأي�صا مل ت�ص��تطع بلورة حتالف هيكلي ا�ص��راتيجي بعد تراجع كيان اللقاء امل�ص��رك:

الفاعلون ال�صيا�صيون

1-   املوؤمترال�صعبي العام بقيادة حمافظ تعز اأمن حممود.
2-   حزب التجمع اليمني لالإ�صالح.

3-   التنظيم الوحدوي ال�صعبي النا�صري.

الأطراف وال�صخ�صيات الع�صكرية 

1-   األوية اجلي�ص الوطني. 
2-   الل��واء 35 م��درع بقي��ادة العمي��د عدن��ان احلم��ادي املق��رب م��ن املحاف��ظ واملح�ص��وب عل��ى التي��ار 

املوايل لالإمارات.
3-   العقيد عبده فرحان �صامل، م�صت�صار قائد حمور تعز. 

4-   كتائب )اأبي العبا�ص( بقيادة ال�صلفي عادل عبده فارع، املكنى باأبي العبا�ص. 

اأهم الفاعلن املتواجدين يف اخلارج:

1-   اللواء حمود خالد ال�صويف، حمافظ تعز يف عهد نظام �صالح، واملح�صوب على موؤمتر القاهرة.
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2-   اللواء الدكتور ر�صاد العليمي م�صت�صار رئي�ص اجلمهورية احلايل. 
بالإ�صاف��ة اإىل ال�ص��يخ حم��ود املخ��اليف قائ��د مقاوم��ة تع��ز ال��ذي يع��د حم��ل اإجم��اع م��ن قب��ل ه��ذه 

الأط��راف، رغ��م اأن��ه ل ميث��ل كيان��ًا م�ص��تقاًل؛ نظ��رًا لنخ��راط اأتباع��ه �صم��ن اجلي���ص الوطن��ي.

الفاعلون الدوليون:

1-   دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة: ويتمث��ل دورها يف دعم بع�ص رموز احلزب النا�صري وجماعة 
اأب��ي العبا���ص بالإ�صاف��ة اإىل �ص��خ�صيات م��ن ح��زب املوؤمت��ر كمحاف��ظ تعز»اأم��ن حممود«و»حم��ود 

ال�ص��ويف« وقائ��د الل��واء 35 م��درع »العمي��د عدن��ان احلمادي«.
2-   اململك��ة العربي��ة ال�ص��عودية: والت��ي لتب��دي اهتمام��ًا  كب��رًا باأح��داث املدين��ة لكنه��ا رغ��م ذل��ك 
حتر�ص على التعامل مع ال�ص��لطة ال�ص��رعية وموؤ�ص�ص��اتها الع�ص��كرية وال�صيا�ص��ية، ولها تن�صيق مع حزب 
الإ�ص��الح باعتب��اره الكتل��ة الق��ادرة عل��ى حماي��ة املدين��ة من احلوثي��ن الذين ل يزالون ي�ص��يطرون على 

�ص��مال �صرق املدينة.
3-   اجلمهوري��ة الإيراني��ة: حتت��ل حماف��ظ تع��ز اأهمي��ة بالغ��ة وف��ق اإ�ص��راتيجية النف��وذ الإي��راين 
�ص��واًء يف الداخ��ل اليمن��ي اأو ذل��ك املتعلق ب�صراع املمرات املائي��ة وبالتايل فاإن النفوذ الإيراين ليزال 
ميث��ُل ثق��اًل حقيق��ي خ�صو�ص��ًا واأن مديريات �ص��مال �ص��رق حمافظ��ة تعز لتزال حتت �ص��يطرة حلفائها 

احلوثين.
4-   الولي��ات املتح��دة الأمريكي��ة: تف�ص��ل وا�ص��نطن الت��واري ع��ن الأح��داث وال�صراع��ات اليومي��ة 
لكنها رغم ذلك لي�صت بعيدة عن امل�صهد وحتديدًا اإذا تعلق الأمر بالأمن البحري اأو ال�صيطرة الكلية 

لط��رف على اآخر.

ديناميات الأحداث يف مدينة تعز 
يف �ص��هر اأغ�صط���ص/اآب م��ن الع��ام 2015 اأعلن��ت املقاوم��ة ال�ص��عبية يف تع��ز �ص��يطرتها عل��ى موقع��ي 
الأم��ن ال�صيا�ص��ي )ال�ص��تخبارات الع�ص��كرية( وقلع��ة القاه��رة يف قل��ب جبل �صرب املطل وامل�ص��رف على 
اخلط��وط الرئي�ص��ة واحليوي��ة و�ص��ط املدين��ة، بع��د حتريرهم��ا م��ن قب�ص��ة ملي�ص��يات �صال��ح واحلوث��ي، 
وظ��ل املوقع��ان حت��ت �ص��يطرة املقاوم��ة. وعقب توجيهات احلكومة ال�ص��رعية ُدجمت املقاومة باجلي���ص 
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الوطني منت�صف العام 2016 واأُعِلن حل كيانها كمقاومة �صعبية، وذلك يف عهد املحافظ ال�صابق علي 
املعمري. 

وبع��د خ��روج قائ��د املقاوم��ة ال�ص��عبية ال�ص��يخ حم��ود �ص��عيد املخ��اليف م��ن تع��ز، يف مار���ص 2016، اإىل 
الريا�ص، والذي كانت تربطه عالقة احرام متبادلة مع العقيد اأبو العبا�ص منذ بداية حرب احلوثين 
ابت��داأت الحت��كاكات واملواجه��ات امل�ص��لحة، وظل��ت �ص��به اأ�ص��بوعية ب��ن الكتائ��ب واأفراد ينتمون للجي���ص 

الوطن��ي وحتدي��دًا األوية املح��ور 22 و170 و17.
ومع ت�صاعد وترة املواجهة من قبل )اأبو العبا�ص( كطرف واجلي�ص الوطني كطرف ثان ا�صتطاعت 
كتائ��ب اأب��و العبا���ص، يف يناير/كان��ون الث��اين  2017، ال�ص��يطرة عل��ى اأه��م املواق��ع امل�ص��رفة واملرتفعات 
املطل��ة عل��ى املدين��ة، ب��دءًا بتب��ة الأم��ن ال�صيا�ص��ي ومرتفع��ات قلعة القاه��رة ومقر اإدارة الأم��ن، وامتدت 
رقعته��ا اجلغرافي��ة م��ن منطق��ة �صين��ة جن��وب غ��رب جب��ل �ص��رب اإىل �ص��وق ال�صمي��ل �ص��رقًا، بع��د افتعال 
مواجه��ة وهمي��ة و�ص��ط املدين��ة والدفع مبجامي��ع كبرة مدججة مبدرعتن واأنواع ال�ص��الح ملهاجمة تلك 
املواق��ع، وط��رد اأف��راد الل��واء 22 ميكا منها، وم�صادرة اأ�ص��لحتهم واحتجاز وقتل البع�ص، حيث ك�ص��فت 
مواقع وقنوات اإعالمية اأن ذلك كان جزءًا من خطة كبرة لإن�ص��اء احلزام الأمني، ومنذ ذلك احلن 
ظ��ل اأب��و العبا���ص يرف���ص اإعادة ت�ص��ليمها لل�ص��لطة املحلية واأجهزة الأمن، رغم ت�ص��كيل ع��دد من اللجان 
الرئا�ص��ية وف��دًا حكومي��ًا زار تع��ز بتاري��خ 2/ 10/ 2017 برئا�ص��ة نائ��ب رئي���ص ال��وزراء عب��د العزي��ز 

جب��اري بغر���ص تطبي��ع احلياة وتفعيل موؤ�ص�ص��ات الدولة يف املدينة. 
 وقد ت�صاعد التوتر الأمني داخل املدينة بقوة، وازدادت حوادث الغتيال والختطافات واملالحقة، 
خ�صو�ص��ًا ب��ن األوي��ة املح��ور 22 و170 و17 م��ن جه��ة، وكتائب اأبو العبا���ص من جه��ة اأخرى، وبلغ الأمر 
ذروته باغتيال النا�ص��ط احلقوقي اللبناين » َحّنا حلود » الذي يعمل حل�ص��اب اللجنة الدولية لل�صليب 
الأحم��ر داخ��ل املدين��ة، حي��ث اأثبت��ت تقارير ُرفع��ت للمحافظ اأن فريقًا كان يف مربع كتائب اأبو العبا���ص 
لت جلنة اأمنية وُكلِّفت بت�صلُّم املوؤ�ص�صات احلكومية املهمة، كاإدارة  هو من يقف وراء اغتيال حلود، ف�ُصكِّ
الأم��ن ومع�ص��كر ال�ص��رطة الع�ص��كرية ومبن��ى املحافظ��ة، وب�ص��ط نف��وذ الدول��ة يف ذل��ك املرب��ع، ومالحقة 
اخلارج��ن ع��ن القان��ون. فتحرك��ت اللجن��ة الأمني��ة املكون��ة م��ن جميع الألوية الع�ص��كرية واأف��راد الأمن، 
اإل اأن��ه عن��د و�صوله��م اإىل اأول نقط��ة ملرب��ع كتائ��ب اأب��و العبا���ص مت اعرا�صه��م ومواجهته��م بال�ص��الح، 
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ورف���ص الت�ص��ليم بع��د اتف��اق �ص��ابق بذل��ك.
ع��ززت اللجن��ة الأمني��ة قوته��ا وعم��دت اإىل تطه��ر اأج��زاء من املربع التاب��ع للكتائب ال�ص��لفية، وبداأت 

مبط��اردة املطلوب��ن اأمني��ًا واخلارجن عن القانون الذين ثبت وجودهم يف املكان.
عنده��ا ق��ام اأب��و العبا���ص بالتوا�ص��ل م��ع مكت��ب التحال��ف ي�ص��كو مم��ن �ص��ماهم ملي�ص��يات الإ�ص��الح، 
ويتهمه��ا مبهاجم��ة مق��اره الأمني��ة، فعم��د التحالف اإىل ال�صغط على املحافظ لت�ص��كيل جلنة تهدئة بن 
اللجن��ة الأمني��ة وكتائ��ب اأب��و العبا���ص، واعتبار املواجهات التي ح�صلت بن الطرفن �ص��وء تفاهم، وطي 

م�ص��األة املطلوبن اأمنيًا.
بع��د جه��ود التهدئ��ة الت��ي ا�صطلع��ت به��ا اللجن��ة الأمني��ة انفج��ر الو�ص��ع جم��ددًا، لك��ن ه��ذه امل��رة ب��ن 
كتائ��ب اأب��و العبا���ص واأف��راد يتبع��ون الل��واء 22 التاب��ع لقي��ادة املح��ور، يف اأح��د املواق��ع القريب��ة ملرب��ع اأب��و 
العبا�ص، اتهم فيها قائد املوقع اأفرادًا من كتائب اأبو العبا�ص باغتيال اأحد اأفراده وطلب ت�صليم القاتل 
با�ص��مه، فرف�ص��ت الكتائ��ب ت�ص��ليمه، فهاج��م بع���ص مواقعه��ا، ومت تعزي��زه باأطقم ع�ص��كرية تابعة للجنة 
الأمنية، ووا�صلت بعد ذلك اللجنة الأمنية عملها و�صغطها على الكتائب لت�صليم القتلة، وكذلك ت�صليم 
اأهم موؤ�ص�ص��ات الدولة، والأمن ال�صيا�ص��ي وقلعة القاهرة، وهما موقعان مطالن على املدينة، و�ص��ارفت 
اللجنة الأمنية على النق�صا�ص على مقر قائد الكتائب اأبو العبا�ص متجاهلة جلنة التهدئة التي �صكلها 
املحافظ، والتي كانت طلبت من قيادة املحور وقف احلملة اأكرث من مرة، فكان الرد عليها باأنها م�صاألة 
اأمنية بحتة ملطاردة مطلوبن متهمن بقتل اأفراد من اجلي�ص و�صيا�صين �صابقن، وطلبت عدم التدخل 
بعم��ل اجلي���ص والأم��ن، وع��دم اعتب��ار الأم��ر خالف��ًا �ص��خ�صيًا ب��ن طرف��ن، ب��ل ب��ن الدول��ة واخلارج��ن 

عليها، حينها غادر املحافظ اإىل عدن للقاء الرئي���ص هادي.
وبعد ت�صييق اخلناق على مقر قيادة الكتائب، وخروج املطلوبن اأمنيًا وتهريبهم اإىل خارج املدينة، 
خ�صع قائد الكتائب وطلب مهلة لت�صليم كل املقار احلكومية ب�صرط اأن يكون الت�صليم للقوات اخلا�صة 
وباإ�ص��راف املحاف��ظ، ث��م ب�ص��كل مفاج��ئ ومث��ر للت�ص��اوؤل اأعلن اأبو العبا���ص اخلروج النهائ��ي من تعز مع 

كتائبه واأفراد عائلتهم حقنًا للدماء، حد قوله، وموا�صلة قتال احلوثين يف جبهة الكدحة.
بع��د ذل��ك دع��ا الرئي���ص ه��ادي الق��ادة الع�ص��كرين واملحاف��ظ لالجتم��اع يف مق��ر اإقامته بع��دن بتاريخ 
12 اأغ�صط���ص/اآب، نتج عنه اأمر رئا�ص��ي بت�ص��كيل جلنة رئا�ص��ية برئا�صة العقيد عبده فرحان، م�صت�صار 
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حم��ور تع��ز، وع�صوي��ة العمي��د رزيق رئي���ص عملي��ات املحور، وفقًا ملقرح قدمه املحافظ للرئي���ص هادي، 
مهمتها نزع فتيل التوتر داخل املدينة والعمل على وقف ال�صراع الداخلي بن وحدات اجلي�ص، وت�صلم 
موؤ�ص�ص��ات الدول��ة، وتطبي��ع احلي��اة يف املدين��ة. ويف 2018/9/17 اأ�ص��در املحاف��ظ ق��رارًا باإعف��اء 

اللجن��ة الرئا�ص��ية م��ن موا�صل��ة عملها، لكون مهمتها التي �ُص��كلت م��ن اأجلها انتهت.

ما وراء اإعالن اأبو العبا�ص اخلروج من املدينة وتراجعه عن ذلك
يف 30 اأغ�صط���ص/اآب اأعل��ن اأب��و العبا���ص الراج��ع ع��ن ق��راره ال�ص��ابق والعدول عن فك��رة اخلروج من 

حمافظة تعز، موؤكدًا ا�صتعداده التام ل�صتكمال م�صرة حترير تعز من جماعة احلوثي.
واأرج��ع اأب��و العبا���ص اأ�ص��باب تراجع��ه اإىل رف���ص رئي���ص اجلمهوري��ة عب��د رب��ه من�ص��ور ه��ادي، ومع��ه 

حماف��ظ املحافظ��ة، وقائ��د املنطق��ة الع�ص��كرية الرابع��ة الل��واء ف�ص��ل ح�ص��ن، خ��روج كتائب��ه م��ن تعز.
قرار الإعالن املفاجئ مغادرة تعز والراجع عنه يف غ�صون اأ�ص��بوع اأثار الكثر من الت�ص��اوؤلت حول 

الأ�صباب التي تقف وراء ذلك، وميكن تلخي�صها يف الآتي:
- ف�ص��ل اأب��و العبا���ص يف اإن�ص��اء ح��زام اأمن��ي يف تع��ز نتيج��ة الرف���ص ال�ص��عبي لفك��رة احل��زام، وكذل��ك 
ع��دم موافق��ة الق��وى ال�صيا�ص��ية والع�ص��كرية واملجتم��ع امل��دين، بالإ�صاف��ة اإىل غي��اب احلا�صن��ة ال�ص��عبية 

بتعز للجماعات املت�ص��ددة.
- احلف��اظ عل��ى عنا�ص��ره املطلوب��ن م��ن اللجن��ة الأمني��ة املتهم��ن يف عملي��ات اغتي��الت واخت��اللت 
اأمنية يف املدينة. وهو ما حدث بالفعل؛ حيث جرى اإخراج كل من: عادل العزي )نائب قائد كتائب اأبي 

العبا�ص( وندمي ال�صنعاين، وغرهم ممن يو�صفون باملتطرفن، اإىل العا�صمة املوؤقتة عدن. 
- اإ�ص��رار قي��ادة اجلي���ص يف تع��ز عل��ى تطبي��ع الأو�ص��اع يف املدين��ة ومط��اردة م��ن ت�صفه��م باخلارجن 

عن القانون واملت�ص��ببن بتلك الغتيالت. 
العبا���ص مواق��ع  اأب��و  ا�ص��راتيجية: يف ه��ذه املعرك��ة الأخ��رة خ�ص��رت كتائ��ب  - خ�ص��ارة مواق��ع 
ا�صراتيجية؛ اأهمها- كما ذكر �صابقًا- قلعة القاهرة ومبنى الأمن ال�صيا�صي وبع�ص املناطق ال�صكنية، 

وه��ذا اأ�صع��ف م��ن حتركات��ه داخ��ل املدين��ة.
- الرغب��ة يف اإع��ادة التمو�ص��ع وتغي��ر قواع��د ال�ص��تباك الع�ص��كري، ورمب��ا لالنخ��راط حت��ت مظل��ة 
اللواء الأمني اجلديد الذي يحاول املحافظ اإن�صاءه ليكون تابعًا له، وا�صت�صدار قرار رئا�صي باعتماده 
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ر�صميًا، وهذا ال�صبب الأخر هو ما يرجحه كثرون بعد عودة نائب قائد الكتائب اإىل تعز ب�صكل �صري 
مطلع �ص��بتمرب/اأيلول اجلاري.

ال�صيناريوهات املحتملة مل�صتقبل تعز 
يرتب��ط م�ص��تقبل امل�ص��ار ال�صيا�ص��ي والأمن��ي يف تع��ز بواق��ع احلكوم��ة ال�ص��رعية والرئي���ص ه��ادي، 
وبتما�ص��ك قي��ادة األوي��ة اجلي���ص والأم��ن يف تع��ز، وكذل��ك م�ص��توى التفاهم��ات ب��ن التي��ارات ال�صيا�ص��ية، 
حي��ث اإن املدين��ة ل ت��زال حماط��ة بجمل��ة م��ن التهدي��دات الأمني��ة والع�ص��كرية، خ�صو�ص��ًا اأنه��ا رف�ص��ت 

م�ص��اريع كث��رة م�ص��ابهة مل��ا ح�ص��ل ويح�ص��ل يف ع��دن.
وبالنظ��ر اإىل �صع��ف القي��ادة ال�ص��رعية و�صع��ف الهتم��ام احلكوم��ي مبدين��ة تع��ز، ف�ص��اًل ع��ن تنام��ي 
اخلالفات احلادة بن الأطراف ال�صيا�ص��ية والع�ص��كرية داخل املدينة، فاإن م�ص��تقبل املدينة ي�ص��ر اإىل 
احتمالي��ة  تزاي��د الغتي��الت والتفج��رات، وق��د ي��وؤدي اإىل انف��الت اأمن��ي ومواجه��ات ع�ص��كرية غ��ر 
حم�ص��وبة، ف�ص��اًل ع��ن اإمكاني��ة خن��ق املدين��ة اقت�صادي��ًا اإذا م��ا ت�صاع��دت ح��دة اخلالف��ات، �ص��واء ب��ن 
الأط��راف الداخلي��ة اأو م��ع دول التحال��ف العرب��ي، وحتدي��دًا دول��ة الإم��ارات، لك��ون الطري��ق الرئي���ص 

الراب��ط ب��ن ع��دن وتع��ز حت��ت حماي��ة واإ�ص��راف جه��ات ع�ص��كرية تتبعها. 
هن��اك �ص��يناريو اآخ��ر- رغ��م اأن��ه مرتب��ط مبعرك��ة احلدي��دة- وه��و تق��دم ق��وات ط��ارق �صال��ح، املع��دة 
واملدعوم��ة م��ن قب��ل الإم��ارات باجت��اه مدين��ة تع��ز من جهة الغ��رب وجزء من اجلهة ال�ص��رقية لتعز عرب 
حمافظ��ة حل��ج، بحج��ة حتريره��ا من الع�صابات احلوثي��ة واإحكام احل�صار عليه��ا، واإخ�صاع الوحدات 
الع�صكرية املوالية لل�صرعية يف املدينة لتوجيهات القوات الع�صكرية املوالية لالإمارات، بعد قطع الدعم 
الكام��ل عنه��ا، كم��ا ه��و مر�ص��وم مقدم��ًا، بح�ص��ب ت�ص��ريبات اإعالمي��ة، وبالرغ��م م��ن ذل��ك ف��اإن الغ�ص��ب 
ال�صعبي املت�صاعد داخل املدينة قد يغر امل�صار الذي تفر�صه هذه ال�صيناريوهات، ل �صيما مع تنامي 
اخل��وف يف اأو�ص��اط اأه��ايل تع��ز م��ن اأن حمافظته��م معر�ص��ة ملواجه��ات ق��د تك��ون اأ�صر���ص م��ن تلك التي 

�ص��هدتها خالل الأع��وام املا�صية.



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��الل اإقام��ة الفعالي��ات والن��دوات ون�ص��رها ع��رب 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�صراتيجي يف املجتمعات العربية

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

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

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

-  مواكبة املتغرات العاملية والعربية، من خالل اإعداد الأبحاث وتقدمي ال�صت�صارات.

الو�صائل
-  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���ص ال�ص��لمي، وامل�ص��اركة 
الفاعلة.

-  اإقامة املوؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقا�ص.

-  رعاية ال�صباب الباحثن 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�ص 
املركز، وهي:

- الدرا�صات ال�صيا�صية.

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

-الدرا�صات احل�صارية والتنموية. 

- درا�صات الفكر الإ�صالمي. 

ال�صت�صارات وقيا�ص 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 خالل قيا�ص الراأي العام جتاه الق�صايا الفكرية والأحداث ال�صيا�صية والجتماعية، 

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

الن�صر:   .3

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

ع�صوية املركز يف املنظمات العاملية:




