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ملخص الدراسة:
تســلط الدراســة الضــوء علــى بعــض االتفاقــات السياســية اليمنيــة بيــن عامــي -1990
2020م ،وتركــز علــى االتفاقيــات التاليــة :اتفاقيــة الوحــدة بيــن شــمال الوطــن وجنوبــه .1990
•وثيقــة العهــد واالتفــاق  1994بيــن الرئيــس الســابق علــى صالــح ونائبــه علــي ســالم
البيــض.
•اتفاقية الدوحة بين الحكومة اليمنية وحركة التمرد الحوثية .2008
• المبــادرة الخليجيــة التــي تــم التوقيــع عليهــا برعايــة إقليميــة بيــن نظــام الرئيــس
ّ
عبــدالل صالــح وأحــزاب المعارضــة.2011
الســابق علــي
مسودة مخرجات الحوار الوطني اليمني.2014
• ّ
•اتفاق السلم والشراكة بين حركة التمرد الحوثية وحكومة الوفاق الوطني .2014
•واتفاقيــة ســتوكهولم الموقعــة بيــن الحكومــة اليمنيــة الشــرعية وقــوى التمــرد الحوثيــة
عــام  2018برعايــة األمــم المتحــدة.
كمــا تتنــاول الدراســة اتفاقيــة الريــاض التــي عقــدت بيــن الحكومــة اليمنيــة والمجلــس
االنتقالــي نهايــة العــام 2019برعايــة ســعودية ،والســيناريوهات المتوقعــة لتشــكيل
الحكومــة بموجــب هــذه االتفاقيــة .وتحــاول الورقــة ً
أيضــا شــرح وتحليــل ســبب فشــل بعــض
هــذه االتفاقيــات ،وتوضيــح العوامــل المحليــة واإلقليميــة والدوليــة التــي أدت إلــى عــدم
تطبيقهــا.

المقدمة:
هنــاك الكثيــر مــن الــدول الناميــة التــي م ـ ّرت بصراعــات عســكرية وسياســية ،وتوصلــت
فــي نهايــة المطــاف إلــى اتفاقيــات مصالحــة وطنيــة ،ولكــن ســرعان مــا كانــت تفشــل
األطــراف فــي تنفيــذ مــا وقعــت عليــه ،ومــن ثــم تندلــع الحــرب مــن جديــد ،وهنــاك أمثلــة
ح ّيــة كثيــرة ســواء فــي الصومــال ،ليبيــا ،الســودان...إلخ ،بــل إن بعــض الــدول كانــت مســتقرة
نوعــا مــا ،وعندمــا تفجــر الصــراع فيهــا تحولــت إلــى دول فاشــلة ،علــى ســبيل
اقتصاد ًيــا ً
المثــال" ،فــي عــام  1975كان إجمالــي دخــل الفــرد فــي ليبيريــا أكبــر ممــا هــو فــي مصــر
واندونيســيا أو الفلبيــن ،فضـ ً
ـا عــن كونــه ضعــف مــا كان فــي الهنــد" (مــا كفيــت .ص )185
(ترجمــة محــروس ،زيــدان))1(.
ولقــد عانــى هــذا البلــد الصغيــر مــن الحــرب األهليــة التــي لــم تخلــف وراءهــا إال الدمــار
عامــا،
والخــراب والفقــر والمجاعــة ،حيــث اســتمرت تلــك الحــرب العبثيــة لمــدة أربعــة عشــر ً
وأدى ذلــك الصــراع الدامــي إلــى مقتــل  270ألــف وتشــريد  320ألــف آخريــن (المرجــع الســابق،
ص  ،)178فــي نهايــة المطــاف خــرج تايلــور مــن الســلطة فــي  2003بعــد ضغــط دولــي
حمــل مشــكالت البــاد علــى التدخــل الدولــي ،وقــال عبارتــه
وهــرب إلــى نيجيريــا ،ويومهــا ّ
التــي هــي أقــرب لقــادة الخرافــات الدينيــة وأمــراء الحــروب" :لــم ُينقذنــا اليــوم إال أن المســيح
قــد مــات ،وأنــا أريــد أن أكــون كبــش الفــداء ،أنــا القربــان( ".المرجــع الســابق ،ص .)179
ســردت قصــة هــذا البلــد الصغيــر الواقــع غــرب إفريقيــا كمدخــل لهــذه الورقــة البحثيــة
للتأكيــد علــى أن الصراعــات السياســية والعســكرية وعــدم االلتــزام باالتفاقيــات الموقعــة لــم
ولــن يــؤدي إال إلــى ســفك مزيــد مــن الدمــاء وانهيــار المنظومــة االقتصاديــة واالجتماعيــة
واألخالقيــة ،وفــي هــذا الصــدد يقــول بــن خلــدون عبارتــه المشــهورة" :الشــعوب المقهــورة
تســوء أخالقهــا )2(".كمــا أن عــدم االلتــزام باالتفاقيــات يعني انهيــار النظام السياســي ب ُرمته،
وانهيــار الدولــة يعنــي الدخــول فــي حــروب أهليــة طويلــة األمــد ،فــي المقابــل حينمــا تــم
تطبيــق المصالحــات الوطنيــة وفــق مبــدأ العدالــة نالحــظ أن هــذه البلــدان نجحــت فــي
ترســيخ األمــن واالســتقرار السياســي واالقتصــادي ،كمــا حصــل فــي تشــيلي وجنــوب إفريقيــا.
شــهد اليمــن عــدة صراعــات سياســية وعســكرية ســوا ًء فــي جنوبــه أو شــماله أو بيــن
شــطريه قبــل تحقيــق الوحــدة ،وحتــى بعــد قيــام الجمهوريــة اليمنيــة فــي 22مــن مايــو
1990م ،وكانــت أغلــب تلــك الصراعــات السياســية والعســكرية الداميــة مــن أجــل الوصــول
إلــى الســلطة ،وبعضهــا اآلخــر هــو الصــراع القبلــي مثــل الثــأرات وغيــر ذلــك ،ولــم يـ َر اليمــن
االســتقرار منــذ زمــن طويــل وإن كان هنــاك نــوع مــن االســتقرار السياســي فهــو مرحلــي
وليــس بشــكل دائــم.
عقــب كل موجــة صــراع مســلح كان هنــاك اتفاقيــات سياســية ،ولكــن فشــلت أغلــب
االتفاقيــات اليمنيــة الســابقة وحتــى المصالحــات الوطنيــة ،بــل كانــت تلــك االتفاقيــات
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مقدمــة لموجــات عنــف الحقــة ،والســبب فــي ذلــك هــو أن تلــك االتفاقيــات لــم تكــن
مبنيــة علــى أســس واضحــة ،ولــم يكــن هنــاك ضمانــات قانونيــة ُتلــزم جميــع األطــراف
بالتنفيــذ الفــوري ،بــل كانــت اتفاقيــات وفــق أجنــدات األطــراف الموقعــة علــى االتفــاق ،ممــا
يعنــي فــي حــال شــعر أحــد األطــراف بــأن االتفاقيــة ال تتماشــى مــع طموحاتــه السياســية
ومصالحــه الماديــة قــام بتفجيــر الصــراع ،وهنــاك أمثلــة ح ّيــة كثيــرة تؤكــد صحــة هــذه
ً
مثــال -كمــا أن تلــك االتفاقيــات التــي كانــت تعقــب
الفرضيــة  -الحوثيــون واالنفصاليــون
وخصوصــا االتفاقيــات التــي كانــت تتــم بيــن الدولــة وحــركات التمــرد
كل موجــة صــراع -
ً
المســلحة -كانــت تتجاهــل ضحايــا الصــراع ،ولــم يتــم تعويــض أســرهم ،ولــم ُتطبــق العدالــة
االنتقاليــة علــى مرتكبــي تلــك الجرائــم وتقديمهــم للمحاكمــات العادلــة ،ممــا جعــل قــادة
الجماعــات المســلحة والتمــرد يتجاهلــون القانــون وال يكترثــون بحيــاة النــاس ،بــل مــا يزالــون
حتــى اليــوم يســعون لتنفيــذ أهدافهــم السياســية عبــر الســاح ،وهــذا ألحــق أضــراًرا كبيــرة
بالمواطــن اليمنــي ،حيــث أدت الحــرب إلــى خــروج األطفــال مــن المــدارس ،وانهيــار النظــام
الصحــي ،وكثــرة النــزوح الداخلــي ،وتدميــر الســلم األهلــي ،وظهــور حــركات عنــف مســلحة
جديــدة ،وانتشــار العنــف المجتمعــي فــي كل مــكان ،ناهيــك عــن األضــرار الجســيمة التــي
لحقــت باالقتصــاد اليمنــي وبمؤسســات الدولــة بشــكل عــام.
يحتــاج اليمنيــون اليــوم لالســتقرار السياســي واألمنــي أكثــر مــن أي وقت مضــى ،ولتحقيق
هــذا ال بــد مــن دراســة ظاهــرة االتفاقــات السياســية وإيجــاد الحلــول المناســبة لهــا ،حتــى ال
يتكــرر ســيناريو الصراعــات بيــن أطــراف العمليــة السياســية اليمنيــة ،ألن الصراعــات الماضيــة
وحتــى الصــراع الدائــر داخــل األراضــي اليمنيــة يؤكــد بــأن اليمنييــن يكــررون نفــس األخطــاء
الســابقة ،ولهــذا يجــب أال تكــون االتفاقيــات السياســية علــى حســاب العدالــة.
مــن الواضــح ً
أيضــا  -ومــن خــال قــراءة وتتبــع تاريــخ االتفاقــات التــي كانــت تتــم عقــب
ســوى مقدمــة
كل موجــة صــراع يمنــي -نجــد أ ّنهــا كانــت تتــم برعايــة إقليميــة ،ولــم تكــن ِ
للدخــول فــي الصــراع مــرة أخــرى ،ســنتطرق فــي هــذه الورقــة ألبــرز تلــك االتفاقــات التــي تــم
ذكرهــا فــي الملخــص أعــاه وهــي كالتالــي:

اتفاقية الوحدة اليمنية ( 22مايو :)1990

"الوحــدة اليمنيــة حلــم الشــعب اليمنــي الشــقيق الراســخ فــي اســتعادة وحدتــه
ـدا طويــا ضــد االســتعمار ،وضــد كل أشــكال
المنشــودة التــي ناضــل مــن أجــل تحقيقهــا أمـ ً
التفرقــة والتمــزق والهيمنــة ،وضحــى مــن أجــل هــذا الهــدف بخيــرة أبنائــه البــررة( ".الرئيــس
الشــاذلي بــن جديــد)( )3الوحــدة اليمنيــة هــي صيــرورة تاريخيــة بحكــم العوامــل الجغرافيــة،
والتاريخيــة ،والثقافيــة ،واللغويــة المتكاملــة بيــن أبنــاء المناطــق اليمنيــة مــن صعــدة إلــى
المهــرة ،ولــم تنشــأ الجغرافيــا السياســية فــي اليمــن إال بعــد دخــول االحتــال البريطانــي،
وكان ذلــك نتيجــة للصراعــات الدوليــة والتحــوالت السياســية التــي شــهدتها المنطقــة -
بعــد خــروج االحتــال مــن الوطــن العربــي -الــذي أســس الجغرافيــا السياســية فــي المنطقــة
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ب ُرمتهــا بمــا فــي ذلــك اليمــن ،وكذلــك يجــب أن ال نغــض الطــرف عــن التحواللــت اليمنيــة
علــى كآفــة المســتويات السياســية واالجتماعيــة ،حيــث كانــت المناطــق الشــمالية تخضــع
بشــكل عملــي للنظــام الملكــي اإلمامــي ،وبعــد قيــام ثــورة  26ســبتمبر 1962م تــم تأســيس
النظــام الجمهــوري فــي المناطــق الشــمالية ،واســتطاع التيــار الجمهــوري أن يمســك بزمــام
األمــور خــال حربــه مــع الملكييــن ،حتــى تــم التوصــل إلــى اتفاقيــة مصالحــة مــع مــا تبقــى
مــن التيــار اإلمامــي برعايــة ســعودية ،فــي مطلــع ســبعينات القــرن الماضــي ،كمــا أن التيــار
الجمهــوري الــذي كان مســيط ًرا علــى المناطــق الشــمالية اســتطاع تحييــد بعــض القــوى
اإلقليميــة والتصالــح معهــا ،وحتــى مــع الــدول الغربيــة ،إال أن ذلــك لــم يســتمر طويــا وقــد
دخلــت البــاد فــي صراعــات سياســية ولــم يســتقر الوضــع ،بينمــا بــروز التيــار اليســاري فــي
جنــوب اليمــن وبدعــم مــن الســوفيت ،وتصــدره للمشــهد السياســي بعــد االســتقالل مــن
االحتــال البريطانــي نهايــة العــام1967م أدخــل المناطــق الجنوبيــة اليمنيــة فــي صراعــات
سياســية ومناطقيــة ومواجهــات عســكرية داميــة انتهــت بمأســأة  1986التــي راح ضحيتهــا
الكثيــر مــن أبنــاء المناطــق الجنوبيــة ،ولهــذا مــرت الوحــدة اليمنيــة بعــدة مراحــل مــن عامي
 1968حتــى غــداة تحقيقهــا ســلم ًيا فــي  22مايــو 1990م ،ســنورد هنــا ملخصـاً لهــذه المراحــل:
بعــد نشــوب مواجهــات محــدودة بيــن شــطري البلديــن ،اتفــق الجانبــان علــى محادثــات
القاهــرة التــي تمــت فــي عــام  1972وكان مــن أهــم نتائجهــا التفاهــم علــى االتفــاق علــى
قيــام الوحــدة ،وعاصمــة ورئاســة وســلطات تنفيذيــة وتشــريعية وقضائيــة ،وكذلــك علــى
شــكل نظــام الحكــم )4( ،ثــم جــاء لقــاء العاصمــة الليبيــة طرابلــس بيــن وفــدي الشــطرين،
برئاســة القاضــي اإلريانــي وســالم ربيــع علــي ،وكان ذلــك فــي  28نوفمبــر ،1972وتــم إصــدار
بيــان طرابلــس الــذي أكــد علــى ضــرورة تطبيــق اتفاقيــة القاهــرة ،ومــن ثــم جــاء لقــاء الجزائر
فــي  - 4ســبتمبر 1973م وتــم التأكيــد علــى بيــان طرابلــس والقاهــرة ،بعــد ذلــك تــم التوقيع
علــى اتفاقيــة قعطبــة فبرايــر 1977م بيــن الشــطرين ،ولكــن لــم تصمــد تلــك االتفاقيــة بــل
أعقبهــا مواجهــات مســلحة بيــن الشــطرين فــي فبرايــر 1979م ،وفــي العــام نفســه تــم
التوقيــع علــى إعــان الكويــت ،واالتفــاق علــى الخطــوط الهامــة للسياســة الخارجيــة لليمــن
الموحــد ،وفــي أكتوبــر مــن نفــس العــام جــاء االتفــاق فــي صنعــاء علــى ضــرورة اســتكمال
عمــل اللجــان ،وفــي إبريــل  1980تــم التوقيــع علــى اتفاقيــة عــدن االقتصادية بين الشــطرين،
وفــي  1981تــم اللقــاء فــي تعــز لســرعة إنجــاز اتفــاق الوحــدة اليمنيــة)5(.
تفجــرت حــرب 1986م فــي الشــطر الجنوبــي وتوقفــت المفاوضــات لفتــرة بســيطة،
وأعقبهــا لقــاءات فــي صنعــاء وتعــز ،توجــت بقمــة عــدن  30نوفمبــر1989م ،حيــث تمــت
الموافقــة علــى إقــرار مشــروع دســتور دولــة الوحــدة ،وإحالتــه إلــى مجلس الشــعب والشــورى
للموافقــة عليــه ،ومــن ثــم إجــراء االســتفتاء الشــعبي ،بعــد ذلــك تــم إعــان قيــام الوحــدة
اليمنيــة فــي  22مايــو1990م)6( .
مــن خــال ســرد تاريــخ مســار الوحــدة اليمنيــة يتضــح أ ّنهــا مصيــر وقــدر اليمنييــن ،ولكــن
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النخبــة السياســية التــي أدارت عمليــة االنتقــال السياســي بعــد قيــام الوحــدة فشــلت فــي
تثبيــت النظــام والقانــون ،نتيجــة للخالفــات السياســية بيــن أطــراف العمليــة السياســية ،وال
ننســى الصــراع األيديولوجــي بيــن التيــار اليســاري القــادم مــن وســط وجنــوب اليمــن ،وكذلــك
ً
وأيضــا صــراع
التيــار التقليــدي والمدنــي المحافــظ ،الــذي كان يمثــل المناطــق الشــمالية،
ّ
"الطغمــة والزمــرة" فــي المناطــق الجنوبيــة اليمنيــة ،ومحاولــة كل طــرف تصفيــة اآلخــر ،ومــا
قائمــا حتــى اللحظــة ،كمــا أن انتشــار ظاهــرة االغتيــاالت خــال المرحلــة
يــزال هــذا الصــراع ً
االنتقاليــة وعــدم إدارة الملــف العســكري بشــكل ُمنظــم؛ باإلضافــة إلــى بعــض العوامــل
اإلقليميــة التــي لــم تســاعد فــي عمليــة التحــول السياســي فــي اليمــن بــل شــاركت فــي
تأجيــج الموقــف؛ كل هــذه العوامــل أدت إلــى تفجيــر الوضــع عســكر ًيا ،إال أن بعــض األطــراف
العربيــة كانــت تحــاول تجنيــب اليمــن ويــات الصــراع ،وقــد نجحــت األردن فــي عقــد اتفاقيــة
العهــد واالتفــاق.

وثيقة العهد واالتفاق (:)1994

عمــان بيــن الرئيــس الراحــل علــي عبــداهلل
تــم توقيــع وثيقــة العهــد واالتفــاق فــي ّ
"ووقعــت
صالــح ونائبــه علــي ســالم البيــض برعايــة ملــك األردن آنــذاك الحســين بــن طــالُ ،
بحضــور شــخصيات عربيــة رفيعة]،بدايــة العــام ،[1994لتســوية األزمــة السياســية التــي
اســتمرت ســتة أشــهر بين]رئيــس دولــة الوحــدة ونائبــه["( ،)7تــم االتفــاق علــى تدابيــر
أمنيــة وإصالحــات سياســية ،وااللتــزام بالدســتور الموقــع عليــه حتــى يتــم االســتفتاء علــى
دســتور جديــد ،ولكــن لــم ُت ّ
طبــق االتفاقيــة ،بــل كانــت مقدمــة لتفجيــر الوضــع عســكر ًيا فــي
صيــف 1994بيــن حكومــة دولــة الوحــدة واالنفصالييــن ،حيــث أعلــن البيــض انفصــال جنــوب
اليمــن عــن شــماله مــن طــرف واحــد.
كان هنــاك عــدة عوامــل أدت إلــى عــدم تطبيــق اتفاقيــة العهــد واالتفاق ،منها عســكرية
وسياســية ،وكذلــك إقليميــة ،حيــث كان التوتــر العســكري هــو الســائد ،وانتشــار ظاهــرة
االغتيــاالت خــال المرحلــة التــي أعقبــت الوحــدة ،باإلضافــة إلــى ذلــك لــم تكــن عالقــة اليمن
بجيرانــه علــى مــا يــرام ،بســبب حــرب الخليــج ،حيــث تــم تصنيــف اليمــن بأ ّنــه يقــف إلــى
جانــب صــدام حســين ،لذلــك ،وقفــت بعــض األنظمــة اإلقليميــة مــع االنفصالييــن ،وحاولــت
حشــد المجتمــع الدولــي لدعــم االنفصالييــن سياســ ًيا ،لكنهــا لــم تنجــح ،وهكــذا دعمــت
القــوى اإلقليميــة الحركــة االنفصاليــة وقدمــت لهــا غطــا ًء سياســ ًيا ،وإعالم ًيــا ،وعســكر ًيا،
وصعــدت الموقــف ،وأوصلــت القضيــة إلــى مجلــس األمــن الدولــي " حيــث عقــد المجلــس
َّ
فــي  13مايــو ][ 1994أولــى جلســاته الرســمية المغلقــة ،لبحــث األزمــة اليمنيــة ،تلبيــة لطلــب
وعمــان والبحريــن ودولــة اإلمــارات والكويــت )8("،إال ّ
أن مجلــس
المملكــة العربيــة الســعودية ُ
األمــن الدولــي لــم يســتطع إيقــاف نزيــف الــدم اليمنــي كمــا هــي عادتــه فــي أغلــب القضايــا
العربيــة والقضيــة اليمنيــة بشــكل خــاص ،بــل تفج ـ ّرت الحــرب " واســتمرت حتــى يوليــو/
تمــوز مــن العــام نفســه ،وخ ّلفــت مــا بيــن ســبعة إلــى عشــرة آالف قتيــل" ( ، )9كانــت قطــر
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هــي الدولــة الخليجيــة الوحيــدة التــي رفضــت انفصــال جنــوب اليمــن عــن شــماله" ،فــكل
التصريحــات القطريــة خــال فتــرة الحــرب كانــت تؤكــد دعمهــا للوحــدة والحكومــة الشــرعية
فــي صنعــاء ،كمــا أ ّنهــا كانــت تتخــذ مواقــف مغايــرة لمواقــف دول الخليــج األخــرى داخــل
مجلــس التعــاون فيمــا يتعلــق باليمــن)10(".
صحيــح بأنــه تــم حســم الموقــف عســكر ًيا فــي المناطــق الجنوبيــة ،ولكــن نتيجــة لعــدم
معالجــة الوضــع سياســ ًيا واجتماع ًيــا واقتصاد ًيــا بعــد الحــرب بطريقــة مدروســة ،وعــدم
ترســيخ مبــدأ ســيادة القانــون ،واالنتقــال إلــى نظــام ديموقراطــي حقيقــي ،وترســيخ مبــدأ
المواطنــة المتســاوية ،والتوزيــع العــادل للســلطة والثــروة بيــن أبنــاء البلــد ،فقــد تفاقمــت
األوضــاع فــي الجنــوب اليمنــي وظهــرت كيانــات تنــادي باالنفصــال كمــا هــو حاصــل اليــوم.

اتفاقية الدوحة بين الحكومة اليمنية وحركة التمرد الحوثية (:)2008
كلمــا حــاول اليمنيــون لملمــة الجــراح ســرعان مــا تظهــر جماعــات مســلحة أخــرى تنــادي
بالمظلوميــة وتســتخدم العنــف المســلح لتحقيــق طموحاتهــا األيديولوجيــة والسياســية
،كمــا تفعــل جماعــة الحوثــي المتمــردة اليــوم فــي المناطــق الشــمالية! عقــدت الحكومــة
اليمنيــة عــدة اتفاقيــات مــع هــذه الحركــة المتمــردة بيــن عامــي  ،2010-2004كان مــن أبــرز
تلــك االتفاقــات اتفاقيــة الدوحــة التــي تمــت برعاية قطريــة ،حيث ّ
وقعــت الحكومــة اليمنية
وحركــة التمــرد الحوثيــة فــي فبرايــر  2008فــي الدوحــة علــى وثيقــة تتضمــن إجــراءات
لتطبيــق اتفــاق للمصالحــة توصــل إليــه الجانبــان ،وقــع عبــد الكريــم اإلريانــي المستشــار
السياســي للرئيــس اليمنــي االتفــاق نيابــة عــن الحكومة اليمنيــة ،ووقــع صالــح هبــرة نيابــة
عــن عبــد الملــك الحوثــي وجماعتــه )11( ،ولكــن لــم تصمــد تلــك االتفاقيــة ،بــل أعقبهــا
موجــة صــراع عســكري جديــد بيــن الحكومــة وحركــة التمــرد الحوثيــة ،كمــا تــم عقــد عــدة
اتفاقيــات بيــن الحكومــة اليمنيــة والمتمرديــن الحوثييــن بوســاطة محليــة ،ولكــن لــم تنجــح
تلــك االتفاقيــات فــي وقــف نزيــف الــدم ،شــعرت الحكومــة اليمنيــة المركزيــة بــأن سياســة
األرض المحروقــة بحســب وصــف المرصــد السياســي لتحليــل السياســات التابــع لمعهــد
ـد ،لذلــك ســارعت "التفــاق وقــف إطــاق النــار فــي
واشــنطن لدراســة الشــرق األدنــى غيــر مجـ ٍ
ـؤد تلــك االتفاقيــات إلــى إنهــاء الحــرب بصــورة كاملة،
شــباط/فبراير]2010م[ )12( ".لكــن ،لــم تـ ِّ
والعــودة إلــى العمليــة الســلمية لحــل الخالفــات العالقــة ،بــل كان الســاح هــو الفيصــل.
كمــا يجــب اإلشــارة إلــى أن الحكومــة اليمنيــة لــم تســتطع القيــام بواجباتهــا وكانــت
تعانــي مــن الفســاد والمحســوبية وعــدم حــل القضايــا العالقــة ً
أول بــأول ،بــل كان هنــاك
الحــراك الجنوبــي الــذي كان ينــادي بضــرورة إصــاح األوضــاع فــي بدايــة األمــر ،وتطــور الحقــا
وتبنــى مشــروع االنفصــال ،وإن لــم يكــن بطريقــة مباشــرة آنــذاك.
كمــا أنــه ونتيجــة لالنســداد السياســي الــذي وصلــت إليــه أحــزاب المعارضــة مــع حكومــة
الرئيــس الراحــل علــي عبــداهلل صالــح نهايــة العــام  2010وقبلــه ً
أيضــا ،حيــث قــام الحــزب
الحاكــم عبــر كتلتــه النيابيــة بتايــخ2010-12-11م بالتصويــت مــن طــرف واحــد علــى قانــون
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االنتخابــات واالســتفتاء ،وهــذا مــا اعتبرتــه أحــزاب المعارضــة (اللقــاء المشــترك) انقالبــا
مكشــوفا علــى اتفــاق  23فبرايــر  (2009الظاهــري ،ص  )13(،)24بالنســبة التفــاق  23فبرايــر
 2009فقــد كان بيــن الســلطة والمعارضــة " ،وتــم بموجبــه تأجيــل االنتخابــات البرلمانيــة
مــدة عاميــن إلــى أبريــل  )14("،2011كل ذلــك أدى إلــى انفجــار الموقــف شــعب ًيا ،حيــث خــرج
اليمنيــون غــداة  11فبريــر  2011فــي مظاهــرات عارمــة فــي أكثــر مــن ســبع عشــرة محافظــة،
والــكل نــادى بضــرورة إســقاط النظــام القائــم آنــذاك ،ورفعــوا نفــس شــعارات شــمال إفريقيــا
"الشــعب يريــد إســقاط النظــام" ،ارحــل ،ارحــل" (هنيــة ،ص)16(.)200
بعــد تلــك المظاهــرات العارمــة "أصبــح نظــام الرئيــس اليمنــي الراحــل علــي عبـ ّ
ـدالل
ً
ضعيفــا ،ولــم يســتطع الوقــوف ضــد الجماهيــر المتعطشــة للحريــة والعدالــة وســيادة
صالــح
القانــون ،حــاول الرئيــس علــي عبـ ّ
ـدالل صالــح أن يمســك العصــا مــن الوســط ،وأن يتحــاور
مــع اللقــاء المشــترك (تكتــل أحــزاب المعارضــة اليمنيــة) علــى أمــل أن يفشــل ثــورة الربيــع
اليمنــي ،وأن ينهــي فترتــه الرئاســية ،لكنــه أخفــق فــي ذلــك" (دشــيلة ،ص  )17( ،)131تدخــل
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة بقيــادة المملكــة العربيــة الســعودية بعد ذلــك ،وتم
فــرض التســوية السياســية بيــن نظــام الرئيــس الراحــل صالــح وأحــزاب المعارضــة اليمنيــة،
ً
الم ّزمنــة.
وعرفــت تلــك التســوية
ُ
الحقــا "بالمبــادرة الخليجيــة " وآليتهــا التنفيذيــة ُ

المبادرة الخليجية (:)2011

أدت المظاهــرات اليمنيــة فــي العــام  2011إلــى إجبــار الرئيــس الراحــل علــي عبــداهلل صالح
تضمنــت
إلــى التخلــي عــن الســلطة ،ولكــن كان ذلــك بموجــب المبــادرة الخليجيــة ،التــي
ّ
تشــكيل حكومــة وفــاق وطنــي بنســبة  %50للنظــام اليمنــي الســابق ]بقيــادة صالــح[ ،
و %50للمعارضــة ،والهــدف مــن تلــك المبــادرة تنظيــم عمليــة االنتقــال السياســي بعــد ثــورة
الشــباب اليمنــي فــي العــام  ،)18( 2011لكــن فشــلت المبــادرة ولــم ُتنفــذ ،بــل كانــت عبــارة
عــن مقدمــة لخــروج الوضــع عــن الســيطرة ،حيــث ســيطر الحوثيــون علــى صعــدة بشــكل
كامــل ،وتمــددوا إلــى مناطــق قبائــل بكيــل وحاشــد ،وأســقطوا اللــواء  310بمركــز محافظــة
عمــران.
يقــول الكاتــب عــارف أبــو حاتــم بــأن :يــوم الثامــن مــن يوليو/تمــوز  2014كان اســتثنائ ًيا
فــي تاريــخ اليمــن الحديــث ،حيــث تــم وضــع حجــر األســاس لمشــروع هــدم الدولــة اليمنيــة،
فقــد كان الســقوط المــروع لمحافظــة عمــران ،وفيهــا أكبــر لــواء عســكري فــي اليمــن ،عمــا
مذهــا ،ولــه تداعيــات كبيــرة ،حيــث شــعر النــاس بــأن يــد عبــد الملــك تلــوح فــي األفــق
مؤذنــة بافتتــاح عصــره المصبــوغ بالــدم والعنــف والتجــرد مــن كل قيمــة أو مســؤولية)19( ،
بعــد ذلــك تقــدم الحوثيــون حتــى وصلــوا إلــى العاصمــة صنعــاء ،وأحكمــوا قبضتهــم عليهــا
بالقــوة العســكرية ،وكان ذلــك بضــوء أخضــر إقليمــي ،وبمســاعدة مــن النظــام الســابق الــذي
ـريكا فــي حكومــة الوفــاق الوطنــي ،التــي ُشـ ّ
كان شـ ً
ـكلت بموجــب المبــادرة الخليجيــة.
نتيجــة للخالفــات السياســية العميقــة بيــن النظــام الســابق والمعارضــة؛ وكذلــك التوجــه
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اإلقليمــي الــذي لــم يكــن راض ًيــا عــن التحــول الديمقراطــي فــي اليمــن بعــد الربيــع اليمنــي،
أل ّنــه رأى أن ذلــك التحــول يشــكل خطــورة علــى ال ُنظــم اإلقليميــة الملكيــة ،باإلضافــة إلــى
العراقيــل التــي وضعــت أمــام حكومــة الوفــاق الوطنيــة االنتقاليــة كــي ال تنجــح ،لذلــك تــم
إشــغالها فــي أكثــر مــن ملــف ،كمــا أن ضعــف القيــادة السياســية التــي مــا تــزال تديــر دفــة
الحكــم لعبــت دوًرا كبيـ ًرا فــي إجهــاض العمليــة االنتقاليــة مــن خــال حوارهــا غيــر المجــدي
مــع الحركــة الحوثيــة المتمــردة ،كمــا أن العامــل الدولــي كان حاض ًرا خــال المرحلــة االنتقالية،
وقــد لعــب دوًرا ســلب ًيا ،حيــث كان يمــارس المجتمــع الدولــي الضغــط علــى الحكومــة اليمينة
بضــرورة إشــراك الحركــة الحوثيــة فــي العمليــة السياســية قبــل أن تتخلــى عــن الســاح،كل
العوامــل الســابقة مهــدت الطريــق للحركــة الحوثيــة حتــى وصلــت إلــى العاصمــة اليمنيــة
صنعا ء .
ً
أيضــا فــإن مــن األســباب الرئيســية التــي أدت إلــى إفشــال المبــادرة الخليجيــة هــو أن
المبــادرة منحــت الرئيــس الراحــل علــي صالــح ومعاونيــة حصانــة دبلوماســية مــن أي مالحقة
قانونيــة ،ولــم تشــترط علــى صالــح أن يتخلــى عــن السياســة ،ولــو لفتــرة مؤقتــة ،ممــا جعــل
الرجــل يتحــرك بــكل أريحيــة ،ويحيــك العالقــات السياســية مــع الجماعــات المســلحة كالحركة
الحوثيــة ،وحتــى مــع القبائــل ،كمــا أن المبــادرة أغفلــت مبــدأ العدالــة االنتقاليــة ،وتغاضــت
عــن االنتهــاكات التــي ارتكبــت بحــق شــباب  11فبرايــر ،كل تلــك األســباب أدت إلــى إجهــاض
المبــادرة الخليجيــة.

وثيقة الحوار الوطني الشامل (:)2014
عقــد اليمنيــون مؤتمــر الحــوار الوطنــي الشــامل الــذي اســتمر لعشــرة أشــهر ،مــن آذار
 2013إلــى كانــون األول  ، 2014تحــت إشــراف األمــم المتحــدة ،وتوصلــوا لوثيقة الحــوار الوطني
التــي َّ
وقعــت جميــع األطــراف عليهــا ،إال أن الحوثيين انســحبوا من الجلســة الختاميــة للمؤتمر

(الغانمــي ،ص  )20( .)189واســتخدموا الســاح لتمريــر مشــاريعهم السياســية واأليديولوجيــة.
لقــد مث ّلــت وثيقــة الحــوار الوطنــي حــا عـ ً
ـادل لجميــع المشــاكل السياســية واالجتماعيــة
وغيرهــا ،وعالجــت األزمــات التــي مــر بهــا اليمــن خــال الفتــرات الماضيــة ،وأنصفــت القضيــة
الجنوبيــة ،ومشــكلة صعــدة ،ووضعــت المدامــك النظريــة األساســية للعدالــة ،والمصالحــة
الوطنيــة ،والحكــم الرشــيد ،وبنــاء المؤسســات األمنيــة والعســكرية علــى أســس وطنيــة،
ـودة الدســتور
وكذلــك الحقــوق والحريــات ،والتنميــة الشــاملة والمســتدامة ،ناهيــك عــن مسـ ّ
التــي كان ســيتم طرحهــا لالســتفتاء عليهــا مــن ِقبــل الشــعب بطريقــة مباشــرة ،كمــا
وضعــت األســس العمليــة لتثبيــت دعائــم الدولــة المدنيــة ،ووّزعــت الثــروة والســلطة بطريقة
مقبولــة ،بحيــث ال يتكــرر احتــكار الســلطة فــي منطقــة جغرافيــة محــددة ،ولكــن كالعــادة؛
التفــت بعــض األطــراف التقليديــة كاإلمامــة وجــزء مــن النظــام الســابق علــى مخرجــات
الحــوار الوطنــي؛ أل ّنهــا رأت أن ذلــك التحــول السياســي ال يصــب فــي صالحهــا ،لذلــك قــررت
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إفشــال العمليــة االنتقاليــة ب ُرمتهــا ،وهــو مــا حــدث ،حيــث انقلــب الحوثيــون علــى الســلطة
وأســقطوا البــاد بالقــوة العســكرية نهايــة العــام 2014م.
اجهضــت القــوى التقليديــة ممثلــة بالحركــة الحوثيــة وحليفهــا الســابق علــي صالــح
مخرجــات الحــوار الوطنــي ،أل ّنهــم أدركــوا أن تمريــر مشــروع الدولــة االتحاديــة ال يصــب فــي
صالــح النظــام المركــزي الــذي يريدونــه ،كمــا أن مخرجــات الحــوار ســتضعف مراكــز القــوى
التقليديــة فــي المســتقبل لــو تــم تنفيذهــا ،وســتصبح الثــروة والســلطة بيــد الشــعب
بطريقــة أفضــل مــن النظــام المركــزي ،لذلــك قــررت هــذه القــوى االنقضــاض علــى المرحلــة
االنتقاليــة ،وهــو مــا تــم ،كمــا أن المرحلــة التــي مــر بهــا اليمــن خــال الحــوار الوطنــي كانــت
انتقاليــة ،وفــي ظــل تدهــور مؤسســات الدولــة ،ووضــع إقتصــادي حــرج ،وظهــور المليشــيات
فــي المناطــق الشــمالية بطريقــة ســريعة ،وعــدم مشــاركة بعــض القــوى االنفصاليــة فــي
الحــوار الوطنــي ،وكذلــك إدارة المبعــوث الدولــي آنــذاك للملــف اليمنــي بطريقــة غيــر
ســليمة ،لذلــك لــم تســتطع الدولــة تمريــر مشــروع مخرجــات الحــوار الوطنــي ،أل ّنهــا كانــت
حكومــة محاصصــة حزبيــة ،لكــن ممــا ال شــك فيــه " فــإن أي تســوية سياســية قادمــة تعمــل
علــى إنهــاء الحــرب وتجــاوز آثارهــا ،فإنهــا بالضــرورة ســتفضي إلــى االتجــاه نحــو الدولــة
االتحادية"(المقطــري ،ص )21(.)47

اتفاق السلم والشراكة (سبتمبر :)2014

قبــل التوقيــع علــى اتفــاق الســلم والشــراكة كانــت الدولــة اليمنيــة تخــوض حــوارات
سياســية مباشــرة مــع الحركــة الحوثيــة ،ولكــن فــي المقابــل كانــت الحركــة تتمــدد عســكر ًيا
فــي مناطــق شــمال صنعــاء ،حتــى وصلــت إلــى العاصمــة ،وتــم عقــد اتفاق الســلم والشــراكة
فــي  21أيلــول /ســبتمبر  2014بيــن المكونــات السياســية اليمنيــة والحركــة الحوثيــة،
"وينــص االتفــاق علــى أن يجــري الرئيــس مشــاورات تفضــي إلــى تشــكيل "حكومــة كفــاءات"
فــي غضــون شــهر ،ويتــم تعييــن مستشــارين سياســيين للرئيــس مــن الحوثييــن )22("،كمــا
نــص االتفــاق علــى مشــاركة جميــع المكونــات فــي التحضيــرات للســجل االنتخابــي الجديــد
واالســتفتاء علــى الدســتور بنــاء علــى الســجل الجديــد ،وأن تلتــزم األطــراف بحــل أي خالفــات
ً
وأيضــا
حــول هــذا االتفــاق عبــر الحــوار المباشــر فــي إطــار مخرجــات مؤتمــر الحــوار الوطنــي،
تــم التوقيــع علــى الملفــات العســكرية واألمنيــة ،وتمكيــن الدولــة مــن ممارســة ســلطاتها.
()23
كان االتفــاق برعايــة المبعــوث الدولــي إلــى اليمــن آنــذاك -جمــال بــن عمــر ،وبمســاعدة
مــن ســلطنة ُعمــان ،وبترحيــب إقليمــي ودولــي واســع ،وتــم تنفيــذ الشــق السياســي مــن
االتفــاق ،ورفضــت الحركــة الحوثيــة تنفيــذ الشــق األمنــي والعســكري -بــل اســتولت علــى
مؤسســات الدولــة فــي صنعــاء بالقــوة" ،ووضعــت الرئيــس هــادي تحــت اإلقامــة الجبريــة"
تضمــن حــل البرلمــان ،وتشــكيل مجلــس وطنــي انتقالــي،
( ،)24وأصــدرت إعال ًنــا دســتور ًيا "
ّ
ومجلــس رئاســي مــن خمســة أعضــاء ،وذلــك لتنظيــم الفتــرة االنتقاليــة التــي حددتهــا
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اللجنــة التابعــة للحوثييــن بعاميــن عقــب انقالبهــم علــى الســلطة" (.)25
بعــد اإلعــان الدســتوري الحوثــي دخــل اليمــن فــي مرحلــة جديــدة عنوانهــا العنــف،
والتهجيــر ،واالقتتــال الداخلــي ،والتدخــل اإلقليمــي! حيــث ســيطر الحوثيــون علــى عــدن
تمكــن الرئيــس الحالــي عبدربــه منصــور هــادي مــن
وبعــض المحافظــات األخــرى ،وعندمــا ّ
الخــروج مــن صنعــاء وتوجــه إلى عــدن وأعلنهــا عاصمة مؤفتــة للبــاد ( )26طــارده الحوثيون
بالطيــران الحربــي ،فطلــب الرئيــس هــادي المســاعدة العســكرية مــن الحكومــة الســعودية،
وهــو مــا حصــل عشــية  26مــارس  2015حيــث قامــت األخيــرة بتشــكيل التحالــف العربــي
لدعــم الشــرعية ،وأطلقــت عاصفــة الحــزم ،وكان الهــدف منهــا بحســب اإلعــان الســعودي
هــو دعــم شــرعية الرئيــس هــادي ،وممــا جــاء فــي بيــان العاصفــة "قــررت دولنــا االســتجابة
لطلــب فخامــة الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي رئيــس الجمهوريــة اليمنيــة لحمايــة اليمــن
وشــعبه العزيــز مــن عــدوان الميليشــيات الحوثيــة ،التــي كانــت وال تــزال أداة فــي يــد قــوى
خارجيــة لــم تكــف عــن العبــث بأمــن واســتقرار اليمــن الشــقيق" ( ، )27لــم يـ َر اليمنيــون مــن
ً
أصــا،
ســوى دمــار مؤسســات دولتهــم ،وبنيــة بلدهــم التحتيــة الضعيفــة
تلــك العاصفــة ِ
ولــم يتحقــق عــودة الشــرعية ،بــل تــم دعــم تمــرد مســلح آخــر ضــد الســلطة الشــرعية
فــي جنــوب البــاد ،بقيــادة الملجــس االنتقالــي وبدعــم مباشــر مــن دولــة اإلمــارات ،وتــم
االســتيالء علــى أرخبيــل ُســقطرى ،وطــرد الحكومــة مــن العاصمــة المؤقتــة عــدن ،وتعطيــل
بعــض الموانــئ اليمنيــة.
وهكــذا يتضــح أن ســبب فشــل هــذا االتفــاق هــو فــي تفكيــر النخبــة السياســية التــي لــم
تتعلــم مــن أخطــاء الماضــي ،حيــث قبلــت بالحــوار مــع حركــة عنــف دينيــة مســلحة ومــا
يــزال بيدهــا الســاح ،كمــا أن بعــض هــذه القــوى لــم ّ
تطلــع حتــى علــى مســودة االتفــاق إال
ُقبيــل التوقيــع عليهــا بدقائــق ،بحســب مركــز كارينجــي ،حيــث أن بــن عمــر كان يتفــاوض
علــى هــذه االتفاقيــة أليــام عــدة مــع قائــد المتمرديــن عبــد الملــك الحوثــي ،مــن دون أن
ُيطِلــع أحــداً علــى تفاصيــل االتفاقيــة ،كمــا أن بــن عمــر عملي ـاً كان يعتــرف باألمــر الواقــع
الــذي فرضه الحوثيــون")28(.
كان بــن عمــر يمثــل المجتمــع الدولــي ،ولذلــك مواقفــه تجــاه الصــراع فــي اليمــن هــي
المعبــرة عــن الموقــف الدولــي ،لــم تــدرك القــوى السياســية اليمنيــة خطــورة المشــهد إال
بعــد فــوات األوان.
مــن خــال تتبــع تاريــخ المجتمــع الدولــي ممثـ ً
ـا بهيئــة األمــم المتحــدة نجــد أن هــذه
المنظمــة لــم تنجــح إال فــي بعــض الملفــات الدوليــة مثــل الملــف اإليرانــي -العراقــي نهايــة
ً
مطلقــا ،وأغلــب األطــراف الدوليــة
أمــا فــي اليمــن فلــم تنجــح
ثمانينــات القــرن الماضــيّ ،
تنظــر لليمــن مــن منظــور أمنــي فقــط ،ويهمهــا مصالحهــا فــي المقــام األول ،وال يهمهــا
الديمقراطيــة وال حقــوق اإلنســان كمــا تتغنــى بذلك ،لقــد توقعت القــوى السياســية اليمنية
أن المجتمــع الدولــي سيســاعدها للخــروج مــن األزمــة ،ولكــن الــذي حــدث هــو العكس،كمــا أن
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بعــض القــوى السياســية كانــت تســتخدم حركــة العنــف الحوثية من أجــل تصفية حســاباتها
مــع قــوى سياســية أخــرى ،حيــث تحالــف الرئيــس الراحــل صالــح مــع الحركــة الحوثيــة ضــد
شــركائه فــي العمليــة السياســية ،ولكنــه فــي األخيــر اكتــوى بنــار الجماعــة التــي تحالــف
معهــا ،ودفــع حياتــه ثم ًنــا لتلــك المواقــف السياســية الخاطئــة ،يتضــح ممــا ســبق أن القــوى
السياســية الوطنيــة التــي كانــت تديــر المرحلــة االنتقاليــة لــم تــدرك التحــوالت اإلقليميــة
والدوليــة ،ممــا جعلهــا غيــر قــادرة علــى التصــرف بحنكــة سياســية لدفــع الخطــر عــن البــاد.

اتفاقية ستوكهولم (ديسمبر :)2018

اتفاقيــة ســتوكهولم هــي اتفاقيــة طوعيــة بيــن الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دول ًيــا
وحركــة التمــرد الحوثيــة  ،تــم التوصــل إليهــا فــي ســتوكهولم فــي الســويد فــي  13ديســمبر
عــام  ،2018وتتكــون االتفاقيــة مــن ثالثــة محــاور رئيســية:
•إتفاق حول مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
•آلية تنفيذية حول تفعيل إتفاقية تبادل المحتجزين.
•إعالن تفاهمات حول تعز ()29
تعتبــر هــذه االتفاقيــة التــي ُصنعــت علــى عجــل واحــدة مــن أســوأ االتفاقيــات خــال
الحــرب الدائــرة بيــن الدولــة اليمنيــة وحركــة التمــرد الحوثيــة ،كمــا أ ّنهــا كشــفت مــدى قــدرة
اإلقليــم والمجتمــع الدولــي ً
أيضــا علــى التدخــل فــي التســويات السياســية اليمنيــة وفــق
مصالحهــم الخاصــة ولــو كان ذلــك علــى حســاب اليمــن وشــعبه ،وقــد فشــلت هــذه االتفاقية
لعــدة أســباب:
ً
أول :عــدم وضــوح بنــود االتفاقيــة أدى إلــى تفســير األطــراف لهــذه البنــود كل بحســب
وجهــة نظــره.
ثان ًيــا :تمــت االتفاقيــة وفــق رغبــات القــوى اإلقليميــة والدوليــة ،وليــس وفــق أجنــدات
وطنيــة يمنيــة ،ممــا أدى إلــى فشــلها.
ً
ثالثــا :كان هــدف الحركــة الحوثيــة مــن االتفــاق وقــف العمليــات العســكرية الحكوميــة التــي
كانــت تطــرق أبــواب الحديــدة وقــد نجحــت فــي ذلــك.
إضافــة إلــى ذلــك ،كشــفت اتفاقيــة ســتوكهولم بــأن المنظمــة الدوليــة تســتطيع إدارة األزمة
ولكــن ال تســتطيع تقديــم الحلــول العملية.
تاريــخ الوســاطات الدوليــة فــي العــراق وســوريا وبلــدان أخــرى أثبــت فشــل المنظمــة
األمميــة وعــدم قدرتهــا علــى حــل النزاعــات ،علــى ســبيل المثــال فــي العــراق كان يقــول
محمــد البرادعــي خــال عملــه كمبعــوث دولــي إلــى هــذا البلــد العربــي الــذي مزقتــه
الطائفيــة "لــم نجــد شــي ًئا حتــى اآلن"" ،نحتــاج إلــى مزيــد مــن الوقــت" ،وذلــك بعــد كل جولة
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تفتيــش فــي العــراق (العجمــي ،ص  )30 ( )5حتــى دخلــت القــوات األمريكيــة إلــى بغــداد
حاكمــا فعل ًيــا علــى العــراق ،كمــا أن األخضــر اإلبرهيمــي-
وتــم تنصيــب بــول بريمــر األمريكــي
ً
المبعــوث األممــي إلــى ســوريا فشــل فــي كشــف الحقيقــة ممــا حصــل فــي ســوريا حينمــا
كانــت تســقط البراميــل المتفجــرة علــى األبريــاء داخــل األراضــي الســورية ،ولــم يتحــرك ،بــل
أمــا المبعــوث الدولــي إلــى اليمــن
كان يصــدر التصريحــات الســطحية التــي زادت الطيــن ِبلــةّ ،
 جمــال بــن عمــر -فــكان يســتخدم مقاربــات ســطحية وحــوارات سياســية ،وكانــت زياراتــهللقــوى السياســية اليمنيــة تشــبه والئــم العزائــم الشــعبية ،وحينمــا وصــل الحوثيــون إلــى
العاصمــة صنعــاء ،وبعــد أن أكتملــت اللعبــة ،قــال بــن عمــر أصبــح "اليمــن فــي مهــب الريــح"
أمــا المبعــوث الــذي تلــى بــن عمــر وهــو ولــد الشــيخ أحمــد الــذي
(المرجــع الســابق ،ص ّ ،)5
فشــل فــي تنفيــذ مهمتــه كمــن ســبقه ،إال ا ّنــه أفصــح عــن الحقيقــة فــي نهايــة المطــاف
قبــل أن يغــادر منصبــه حينمــا قــال" :إن دول مجلــس التعــاون كانــت تحــاول خــال حــوار
الكويــت بيــن الدولــة اليمنيــة والمليشــيات الحوثيــة أن تضغــط أكثــر علــى األطــراف ،لكــن مــا
حصــل كان واضحــا ،وهــو أن الحوثييــن ليســوا مســتعدين للتنــازل وال يمكــن أن يكــون هنــاك
حــل إذا مــا أراد الحوثيــون التمســك بســاحهم ،أو أن تكــون لهــم قــوة عســكرية خــارج إطــار
الدولــة" ( ،)31ثــم جــاء المبعــوث األممــي الحالــي مارتــن جريفيــث الــذي لــم ي ـ َر منــه أبنــاء
أمــا كشــف الحقيقــة وتحميــل
ســوى التصريحــات التــي تعبــر عــن حزنــه وأســفهّ ،
اليمــن ِ
الطــرف المعرقــل للســام فلــم يفصــح عنــه حتــى هــذه اللحظــة.
ـول عليهــا وال علــى قراراتهــا؛ مــا لــم يركــز
ممــا ســبق ،يتضــح أن المنظمــة الدوليــة ال يعـ َّ
اليمنيــون علــى بلدهــم قبــل أن تخــرج األمــور عــن الســيطرة.
اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس االنتقالي ...إلى أين؟
قبــل التوصــل إلــى اتفاقيــة الريــاض خــاض المجلــس االنتقالــي جــوالت صــراع عســكرية
المعتــرف بهــا دول ًيــا ،حيــث ســيطر على
وبدعــم مباشــر مــن اإلمــارات ضــد الحكومــة اليمنيــة ُ
مقــر الحكومــة اليمنيــة ،وطــوق قصــر المعاشــيق الرئاســي بعــدن غــداة  30ينايــر 2018م ()32
 ،وفــي  20آب/أغســطس  2019ســيطر علــى عــدن بشــكل كامــل ،واحتــل المبانــي الرســمية
فيهــا والمعســكرات)33(.
هــذه االنتصــارات العســكرية لالنتقالــي فتحــت شــهيته لالســتيالء علــى المناطــق
الشــرقية اليمنيــة ،حيــث حــاول االســتيالء علــى "عتــق"  -مركــز محافظــة شــبوة -بالقــوة
العســكرية ،ورفــض حتــى الحــوار مــع الســلطة المحليــة فــي المحافظــة ،ولكنــه تلقــى ردا
ـما مــن الســلطة المحليــة والقبائــل فــي المحافظــة ،وخــرج منهــا بالقــوة العســكرية.
حاسـ ً
هــذه االنتصــارات الميدانيــة للدولــة اليمنيــة جعلــت االنتقالــي يجنــح للحــوار مع الســلطة
الشــرعية ،وهــو مــا تــم برعايــة ســعودية ،حيــث تــم التوقيــع علــى اتفاقيــة الريــاض بيــن
المعتــرف بهــا دول ًيــا،
المجلــس االنتقالــي الجنوبــي (حركــة إنفصاليــة) والحكومــة اليمنيــة ُ
فــي الخامــس مــن تشــرين الثاني/نوفمبــر  ، 2019وتــم االتفــاق علــى ترتيبــات سياســية
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وعســكرية وأمنيــة.
يومــا بعــد االتفــاق مباشــرة
ينــص االتفــاق "علــى أن يع ّيــن الرئيــس هــادي خــال ثالثيــن ً
حكومــة تكنوقراطيــة جديــدة تضــم مــا يصــل إلــى  24وزيــراً ،ويجــب أن يكــون نصفهــم مــن
الجنــوب" (. )34
ً
بــدل مــن تنفيــذ االتفــاق الحظنــا التصعيــد العســكري فــي أكثــر مــن منطقــة ،بــل
قــام المجلــس االنتقالــي بإعــان مــا ُيســمى "بــاإلدارة الذاتيــة "لجنــوب اليمــن فــي  25أبريــل
الماضــي  ،2020وقــد جــاء بيــان اإلدارة الذاتيــة فــي ســياقات متعــددة ،بعضهــا يتعلــق
بالتأريــخ الطويــل للصــراع المناطقــي فــي اليمــن بيــن الشــمال والجنــوب وداخــل الجنــوب
ذاتــه ،واســتفادت اإلمــارات منــه فــي تشــكيل قــوى مواليــة ،والبعــض يتعلــق بالتنافــس
الســعودي-اإلماراتي داخــل التحالــف العربــي"(. )35
كمــا أن دالالت هــذا اإلعــان كانــت تشــير إلــى أن المجلــس االنتقالــي غير مقتنع بالشــراكة
السياســية فــي إطــار الدولــة اليمنيــة الوطنيــة االتحاديــة ،بــل يريــد االنفصــال؛ إال أن الظــروف
اإلقليميــة والوضــع الدولــي ليســت فــي صالحــه ،ولذلــك قــام بإعــان اإلدارة الذاتيــة لجــس
نبــض المجتمــع اإلقليمــي والدولــي ،وكمقدمــة لخطــوات عمليــة إنفصاليــة فــي المســتقبل،
ولكــن لــم يتلــق إشــارات إيجابيــة مــن المجتمــع الدولــي وحتــى اإلقليمــي ،بــل تــم رفــض
تلــك الخطــوات التــي أقــدم عليهــا ،حيــث رفــض مجلــس األمــن إعــان االنتقالــي إدارة ذاتيــة
للجنــوب ( ،)36ورفضــت "الجامعــة العربيــة إعــان االنتقالــي حكمــا ذاتيــا علــى جنوبــي
اليمــن" (.)37
هــذه المواقــف الدوليــة واإلقليميــة الواضحــة جعلــت االنتقالــي وداعميــه اإلقليمييــن
يتخبطــون فــي مواقفهــم السياســية ،لــم يكتــف االنتقالــي بإعــان اإلدارة الذاتيــة بــل قــام
باالســتيالء علــى مــا يقــارب  80مليــار ريــال يمنــي ،حيــث "اتهــم البنــك المركــزي بعــدن قــوة
تابعــة لمــا يســمى المجلــس االنتقالــي الجنوبــي باالســتيالء علــى حاوياتــه التــي كانــت
فــي طريقهــا مــن المينــاء إلــى المقــر الرئيســي للبنــك" ( ،)38كمــا تــم الســيطرة مــن ِقبــل
االنفصالييــن علــى أرخبيــل ُســقطرى االســتراتيجي الواقــع فــي المحيــط الهنــدي ،فــي ظــل
تواجــد قــوات الواجــب الســعودية" ،حيــث اتهــم محافــظ ُســقطرى الســعودية  -قائــدة
التحالــف العربــي -بأنهــا ســهلت لـ"مليشــيا" المجلــس االنتقالــي الجنوبــي  -المدعــوم مــن
اإلمــارات -الســيطرة علــى] األرخبيــل[" (. )39
هــذا الســيناريو يضــع عــدة عالمــات اســتفهام حــول مســتقبل األرخبيــل ،ومــا الــذي
،خصوصــا وأن الحكومــة اليمنيــة تمــر بمرحلــة ضعــف وحــروب مــع عــدة جماعــات
ُيــراد لــه
ً
متمــردة ،وعلــى رأس هــذه الجماعــات االنفصالييــن فــي الجنــوب ،وحركــة التمــرد الحوثيــة
فــي الشــمال ،ناهيــك عــن التنظيمــات المتشــددة مثــل تنظيــم القاعــدة ،كمــا أن الســواحل
اليمنيــة خــارج ســيطرة الجمهوريــة اليمنيــة.
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ـول الســاحل الغربــي فــي اليمــن
نشــرموقع العربــي الجديــد مؤخـ ًرا تقريــرا أكــد فيــه" تحـ ّ
ـم منطقــة المخــاء
الممتــد مــن منطقــة ذبــاب المطلــة علــى مضيــق بــاب المنــدب  -ويضـ ّ
فــي تعــز ،وأيض ـاً محافظــة الحديــدة ،ومينــاء ميــدي فــي محافظــة حجــة أقصــى الغــرب-
إلــى معقــل إقليمــي تســتوطن فيــه مخابــرات عربيــة ودوليــة مــن جنســيات مختلفــة"(. )40
مــر أكثــر مــن عــام علــى اتفاقيــة الريــاض واألوضــاع تســير مــن ســيء إلــى أســوأ ،ولــم يتــم
تنفيــذ مــا يتعلــق بالجانــب األمنــي والعســكري ،إال أ ّنــه تــم البــدء فــي تفعيــل بعــض بنــود
االتفــاق ،مثــل تعييــن محافــظ ومديــر أمــن لمحافظــة عــدن ،وأعلــن عــن تشــكيل حكومــة
كفــاءات ،و ُتعــد هــذه اآلليــة بمثابــة محاولــة إلنقــاذ اتفــاق الريــاض ،بعــد تعثــر تنفيــذ بنــوده
السياســية والعســكرية واالقتصاديــة طيلــة األشــهر الماضيــة (.)41
بنــا ًء علــى مــا ســبق ،هــل ســينجح النظــام الســعودي فــي تنفيــذ اتفــاق الريــاض بعــد
مــرور أكثــر مــن عــام؟ مــن الواضــح أن الســعودية تواجــه أزمــة ماليــة ،ومشــاكل داخليــة
كثيــرة ،باإلضافــة إلــى الضغوطــات الدوليــة التــي ُتمــارس عليهــا بضــرورة إنهــاء الصــراع فــي
اليمــن ،وربمــا يخــرج الملــف عــن ســيطرتها ،لذلــك تحــاول الخــروج مــن المســتنقع اليمنــي،
لكــن ال تســتطيع الخــروج علــى األقــل فــي الوقــت الراهــن لحســابات خاصــة بهــا فــي المهــرة
والمنطقــة الشــرقية اليمنيــة بشــكل عــام ،ولكنهــا تريــد تنفيــذ اتفــاق الريــاض ولــو شــكل ًيا
بــأي وســيلة ،كــي تحافــظ علــى ســمعتها الخارجيــة ،ومصالحهــا ،وأمنهــا القومــي فــي
نفــس الوقــت.
إعالم ًيــا ،تقــول الســعودية بــأن الهــدف مــن تنفيــذ اتفــاق الريــاض هــو مــن أجــل تثبيــت
األمــن واالســتقرار فــي المناطــق المحــررة ،وتوحيــد األطــراف المناوئــة للمشــروع اإليرانــي
ً
الحقــا تحــت رعايــة األمــم
المتمثــل بجماعــة الحوثــي ،ومــن ثــم جمــع كل االطــراف اليمنيــة
المتحــدة لتحديــد مســتقبل اليمــن ،لكــن األحــداث الجاريــة فــي الســاحة اليمنيــة تؤكــد
تمامــا.
عكــس ذلــك
ً

السيناريوهات المتوقعة لمستقبل اتفاق الرياض:

الســيناريو األول :أن تعمــل الحكومــة التــي أعلــن عــن تشــكيلها مؤخــرا بموجــب اتفــاق
الريــاض وفــق دســتور الجمهوريــة اليمنيــة ،وتوحيــد الجبهــة الداخليــة لمواجهــة الحوثييــن،
وإرغامهــم علــى التخلــي عــن الســاح ،وإنهــاء االنقــاب بــأي وســيلة ،ومــن ثــم االنتقــال إلــى
عمليــة سياســية شــاملة ومرحلــة انتقاليــة.
عوامــل نجــاح هــذا الســيناريو تعتمــد علــى تنفيــذ الشــق العســكري واألمنــي ،وعــودة
الرئاســة اليمنيــة ومجلســي النــواب والشــورى والحكومــة إلــى العاصمــة المؤقتــة عــدن،
وتأميــن المدينــة بشــكل كامــل للعمــل ،وكذلــك تفعيــل المؤسســات الخدميــة ،والتنفيذيــة،
والقضائيــة ،ومؤسســات الدولــة األخــرى بشــكل عــام ،وفــي هــذه الحالــة ســيؤدي ذلــك إلــى
تثبيــت األمــن واالســتقرار ،وســيصب فــي صالــح المواطــن والدولــة اليمنيــة والمجلــس
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أيضــا ،ألنــه أصبــح ً
االنتقالــي ً
طرفــا أساســ ًيا فــي الحكومــة .وكذلــك عوامــل نجــاح هــذا
الســيناريو تعتمــد علــى القــوى اإلقليميــة المتدخلــة فــي الصــراع ،وإجبــار االنتقالــي علــى
تنفيــذ الجوانــب العســكرية واألمنيــة.
الســيناريو الثانــي :تنفيــذ الشــق السياســي دون األمنــي والعســكري؛ وهــذا يعنــي تكــرار
تجربــة اتفاقيــة الســلم والشــراكة التــي ُوقعــت بيــن القــوى السياســية اليمنيــة وحركــة
التمــرد المســلحة الحوثيــة فــي العــام  ،2014حيــث تــم تطبيــق الجوانــب السياســية ولــم
تلتــزم الحركــة الحوثيــة بالملحــق األمنــي والعســكري ،ممــا أدى إلــى االنقــاب علــى الدولــة
مــن ِقبــل الحركــة ،وإدخــال البــاد فــي الحــرب المدمــرة ،التــي مــا تــزال رحاهــا تــدور حتــى
اليــوم.
تطبيــق هــذا الســيناريو يصــب فــي صالــح الحركــة االنفصاليــة ممثلــة بالمجلــس االنتقالي،
ألن المجلــس االنتقالــي سيســتخدم مؤسســات الدولــة لصالحــه ،وإذا لــم ُيســمح لــه بذلــك
فربمــا يســتخدم القــوة العســكرية؛ ألن بيــده الســاح والمليشــيات ودعــم إقليمــي إماراتــي
واضــح ومســتمر ،وهــذا مــا لــن تقبــل بــه الحكومــة ،ومــن ثــم ال ُيســتبعد أن يتفجــر الوضــع
عســكر ًيا مــن جديــد ،وفــي هــذه الحالــة قــد يتهــور االنتقالــي ويكــرر نفــس أخطــاء علــي
البيــض مــن خــال إعــان االنفصــال مــن طــرف واحــد ،خاصــة إذا شــعر أن عمــل الحكومــة ال
يتماشــى مــع طموحاتــه السياســية ،وفــي حــال قــام االنتقالــي بذلــك فســيدخل البلــد فــي
حــروب مناطقيــة مدمــرة ،لكــن لــن يقــوم بهــذه الخطــوة مــا لــم يكــن لديــه الضــوء األخضــر
مــن اإلقليــم ،وهــذا غيــر متوفــر علــى األقــل فــي الوقــت الراهــن.
عوامــل تحقيــق هــذا الســيناريو تتمثــل بالتالــي :اســتمرار الضغــط علــى الحكومــة
اليمنيــة مــن ِقبــل المملكــة العربيــة الســعودية بضــرورة تنفيــذ الشــق السياســي مــن
الحقــاً ،
ً
أيضــا اســتمرار
االتفــاق وتقديــم ضمانــات شــفهية بتطبيــق الشــق العســكري واألمنــي
الخالفــات السياســية بيــن القــوى السياســية المشــاركة فــي الحكومــة الشــرعية يســاعد
االنتقالــي علــى ممارســة الضغــط للقبــول بتنفيــذ الشــق السياســي ،ألن هــذه الحكومــة غير
قــادرة علــى معالجــة الوضــع ،إضافــة إلــى اســتمرار الدعــم السياســي والعســكري للمجلــس
االنتقالــي مــن ِقبــل اإلمــارات ،كل هــذه العوامــل ربمــا تــؤدي إلــى تمريــر هــذا الســيناريو،
وربمــا يجــرى تنفيــذ شــكلي للجوانــب العســكرية ،ولكــن هــذا بــكل األحــول ســيعقد األمــور
أكثــر مــن حلهــا.
أمــا المعوقــات التــي يمكــن أن تحــول دون تحقيــق ذلــك ،فتتمثــل بوحــدة القــوى
ّ
السياســية ،وعــدم القبــول بتنفيــذ الشــق السياســي مــن االتفــاق إال وفــق اآلليــة التــي
نــص عليهــا االتفــاق؛ بحيــث يتــم تطبيــق جميــع الجوانــب األمنيــة والعســكرية والسياســية
فــي آن واحــد ،وهــذا يصــب فــي صالــح الجميــع ،عــدم رضــوخ الســلطة الشــرعية للضغــوط
اإلقليميــة وإقنــاع المجتمــع اإلقليمــي والدولــي بــأن تطبيــق الشــق السياســي دون الجوانــب
األخــرى ســيؤدي إلــى تفجيــر الوضــع عســكر ًيا فــي المســتقبل.
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األثار األمنية والسياسية السلبية المترتبة على تشكيل الحكومة وفق هذا السيناريو:
أوالً :النتائــج المترتبــة علــى هــذا الســيناريو ســتكون خطيــرة علــى الســلم األهلــي ،والنســيج
االجتماعــي ،واألمــن اإلقليمــي ،وهــذا بــكل تأكيــد يصــب فــي صالــح الحركــة الحوثيــة وكذلــك
القــوى اإلقليميــة التــي لهــا مطامــع إقتصاديــة وعســكرية فــي اليمــن.
ثان ًيــا :هــدف المجلــس االنتقالــي مــن المشــاركة فــي الحكومــة التــي تــم تشــكيلها بموجب
االتفــاق هــو الحصــول علــى شــرعية سياســية كــي يوســع عالقاتــه مــع اإلقليــم ،ومــن ثــم
ينفــذ مشــروع االنفصــال فــي المســتقبل ،ولذلــك كيــف يمكــن الشــراكة مــع فصيــل سياســي
مســلح يرفــض التخلــي عــن الســاح ودمــج عناصــره فــي إطــار جهــازي الدولــة العســكري
واألمنــيً ،
وأيضــا لديــه أجنــدة إنفصاليــة واضحــة؟ هــذا أكبــر معــوق ســيكون أمــام الحكومــة،
وســتكون غيــر قــادرة علــى تثبيــت األمــن واالســتقرار فــي المناطــق المحــررة بشــكل عــام.
ً
ثالثــا :األطــراف المشــاركة فــي الحكومــة التــي تــم تشــكيلها وفــق اتفــاق الريــاض ســتعمل
وفــق األجنــدات اإلقليميــة التــي ُرســمت لهــا ،ممــا يعنــي غيــاب األجنــدات الوطنيــة ،وحضور
االجنــدات والمشــاريع اإلقليميــة.
رابعــا :تشــكيل هــذه الحكومــة علــى أســس مناطقيــة ســيفتح البــاب علــى مصراعيــه فــي
ً
المســتقبل للمشــاركة فــي الحكومــة علــى أســس طائفيــة ،علــى ســبيل المثــال ،لــو تــم
التوصــل إلــى ســام فــي وقــت الحــق مــع الحركــة الحوثيــة فســتطالب بالمشــاركة وفــق
مرجعيــات طائفيــة ،ومــن ثــم ســيتم تشــكيل حكومــة علــى أســس مناطقيــة وطائفيــة،
وهــذا يعنــي غيــاب مفهــوم الدولــة الوطنية الجامعــة والمشــروع الوطنــي ،وتكرار الســيناريو
اللبنانــي والعراقــي ،ومــن ثــم االنــزالق إلــى مربــع االقتتــال المناطقــي والطائفــي ،أو بقــاء
الدولــة اليمنيــة رهينــة للمحاصصــات ،ممــا يعنــي االســتمرار فــي الفســاد وحرمــان الشــعب
مــن أبســط حقوقــه.
الســيناريو الثالــث :أن يبقــى الوضــع عمليــا علــى مــا هــو عليــه فــي الوقــت الراهــن ،وهــذا
ال يصــب فــي صالــح الحكومــة اليمنيــة وال الشــعب؛ بــل ســيزيد مــن فــرص بســط ســيطرة
المليشــيات علــى األرض ،واالنتقــال إلــى مربــع الفوضــى وتفكيــك مــا تبقــى مــن مؤسســات
للدولــة الوطنيــة ،باإلضافــة إلــى ذلــك ســيزداد حضــور الجماعــات المســلحة التي تعمــل خارج
إطــار مؤسســات البــاد ،ممــا يعــرض البــاد لخطــر غيــر مســبوق ،ألنــه عمل ًيــا يوجــد قــوى
محليــة كثيــرة وتمتلــك الســاح ،وهــذه القــوى مدعومــة مــن اإلقليــم ،حيــث يوجــد قــوات
حــراس الجمهوريــة فــي بعــض الســواحل الغربيــة اليمنيــة ،وهــذه القــوات مدعومــة إمارت ًيــا
ولديهــا أجنــدة خاصــة وال تخضــع لســلطات الدولــة اليمنيــة ،كمــا يوجــد بعــض الحــركات
المســلحة الســلفية التــي تدعمهــا اإلمــارات وهــي موجــودة فــي تعــز وبعــض المناطــق
الجنوبيــة ،ويوجــد ً
أيضــا المجلــس االنتقالــي المســلح الــذي ينــادي باالنفصــال ولديــه قــوات
عســكرية مدعومــة بشــكل واضــح مــن اإلمــارات ،ناهيــك عــن الحركــة الحوثيــة المتمــردة
المدعومــة إيران ًيــا ،التــي تمســك بزمــام األمــور فــي العاصمــة صنعــاء وبعــض المحافظــات
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الشــمالية األخــرى ذات الكثافــة الســكانية ،لذلــك ســتتمدد هــذه المجاميــع المســلحة ،وهــذا
ّ
ويحــول البــاد إلــى
بــكل تأكيــد يضــر بالدولــة الوطنيــة ،ويفــكك النســيج االجتماعــي،
مربعــات أمنيــة وكانتونــات متناحــرة ،وفــي المقابــل ســتختفي هــذه المجاميــع المســلحة
فــي حــال تواجــدت الدولــة بمؤسســاتها الوطنيــة والعســكرية ،لهــذا فــإن اتفاقيــة الريــاض
هــي األرضيــة التــي يمكــن مــن خاللهــا تثبيــت األوضــاع ولــو فــي المناطــق المحــررة خاصــة
إذا تــم تطبيــق الجانــب األمنــي والعســكري.
تمــت بيــن أطــراف الصــراع اليمنــي اتضــح أن
مــن خــال ســرد بعــض االتفاقيــات التــي ّ
االتفاقيــات السياســية القائمــة علــى الوســاطات المحليــة أو اإلقليميــة والدوليــة دون أن
ســوى مجــرد مقدمــة لحــروب قادمــة ،والعدالــة االنتقاليــة ال
يتبعهــا عدالــة انتقاليــة ليســت ِ
تعنــي االنتقــام بــل جبــر الضــرر ،وتعويــض الضحايــا ،وتقديــم قــادة الحــرب للمحاكمــة ،حتــى
ال يتــم نقــض هــذه االتفاقيــات ويتكــرر الصــراع فــي المســتقبل ،يقــول نيلســون مــا نديــا
الــذي كــرس حياتــه لتوحيــد شــعبه عقــب نهايــة حقبــة الفصــل العنصــري (أبارتهايــد)
عــام " :1994التســامح الحــق ال يســتلزم نســيان الماضــي بالكامــل" ،و"الظلــم يســلب ك ً
ال مــن
الظالــم والمظلــوم حريتــه" ،و"الشــجعان ال يخشــون التســامح مــن أجــل الســام" ( ، )41كمــا
أن االتفاقيــات السياســية تعنــي إعــادة بنــاء الثقــة علــى أســس واضحــة ،واالعتــراف باآلخــر،
ومعالجــة آثــار الحــرب ،وإشــراك كل القــوى فــي العمليــة السياســية دون اســتثناء ،وتغليــب
المصلحــة العليــا للبــاد علــى المصالــح الفرديــة والحزبيــة ،والســعي لبنــاء شــراكة حقيقيــة
بيــن كل القــوى الموجــودة فــي الســاحة ،وليــس المرواغــة وكســب الوقــت مــن وراء االتفاقيــة
لترتيــب الصفــوف ومــن ثــم تفجيــر الصــراع مــن جديــد ،وهــذا مــا حصــل عقــب كل االتفاقيــات
الســابقة ،كمــا أن االتفاقــات اليمنيــة كانــت تتــم وفــق أجنــدات ومصالــح األطــراف الموقعــة
عليهــا ،وليــس وفــق أجنــدات وطنيــة تصــب فــي الصالــح العــام ،ممــا أدى إلــى االنقضــاض
عليهــا قبــل أن يجــف حبــر بعضهــا.
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خالصات ختامية:
ســوى اســتراحة محــارب
اتضــح مــن خــال الدراســة أن االتفاقــات السياســية لــم تكــن ِ
لترتيــب الصفــوف ومــن ثــم العــودة للعنــف مــن جديــد.
ســردت الدراســة تاريــخ بعــض االتفاقــات السياســية التــي كانــت تتــم بيــن الدولــة
والحــركات المســلحة ،أو بيــن األطــراف السياســية ،وتوصلــت إلــى أن بعــض تلــك االتفاقــات لم
ســوى وفــق أجنــدات ومشــاريع سياســية خاصــة؛ وليســت وفــق رؤيــة وطنيــة تهــدف
تكــن ِ
إلخــراج البلــد إلــى بــر األمــان وبنــاء شــراكة وطنيــة حقيقيــة تتســع لــكل أبنــاء الوطــن ،كمــا
أن العامــل الخارجــي بشــكل عــام كان مــن ضمــن األســباب الرئيســية التــي أدت إلــى فشــل
بعــض تلــك االتفاقيــات السياســية.
ً
أيضــا األطمــاع اإلقليميــة فــي الموقــع الجيوســتراتيجي لليمــن جعلــت هــذه القــوى
تدعــم أطــراف الصــراع كــي تنفــذ مشــاريعها االقتصاديــة ولــو علــى حســاب الشــعب اليمنــي
وســامة أراضيــه.
كمــا وجــدت الدراســة أن أســباب عــدم االلتــزام باالتفاقيــات السياســية كان نتيجــة لعــدة
أســباب منهــا:
•أغلــب الصراعــات التــي كانــت تــدور فــي اليمــن تديرهــا نخبــة بعقيــدة أيديولوجيــة
تقليديــة أو يســارية مناطقيــة ،ومــن ثــم ال يهمهــا الصالــح العــام بقــدر مــا يهمهــا
تحقيــق مصالحهــا السياســية واالقتصاديــة.
•عــدم وجــود القوانيــن الصارمــة واآلليــات التــي تنظــم العمليــة السياســية خاصــة بعــد
التوقيــع علــى االتفاقيــات.
• أن األطــراف التــي كانــت توقــع علــى االتفاقيــات غيــر مقتنعــة بالتوقيــع؛ بــل كانــت
توقــع مــن أجــل كســب الوقــت ،وأحيا ًنــا مــن أجــل رفــع الحــرج عنهــا.
•ارتهــان بعــض األطــراف التــي كانــت توقــع علــى تلــك االتفاقيــات للقــوى اإلقليميــة
وأحيا ًنــا الدوليــة ،ولذلــك كانــت غيــر قــادرة علــى اتخــاذ القــرارت الوطنيــة لتنفيــذ
االتفاقيــات ،ألنهــا مرتبطــة بقــوى أجنبيــة ،وهــو مــا نــراه اليــوم.
•التاريــخ السياســي اليمنــي ملــيء بالصراعــات السياســية ،وبالتالــي تحــاول هــذه األطــراف
تطبيــق التجــارب الســابقة بالســاح ،وتعتقــد أن ذلــك هــو الطريقــة المناســبة لتحقيــق
أهدافهــا.
•ضعف البنية الثقافية القائمة على الحوار لحل الخالفات بالطرق السلمية.
•الطبقــة التقليديــة والعســكرية هــي مــن تديــر الصــراع والحــوار فــي نفــس الوقــت ،وال
وجــود للقــوى السياســية المســتقلة الوطنيــة التــي تســتطيع التفاهــم على المشــتركات؛
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ومــن ثــم االلتــزام باالتفاقيــات السياســية والحــوار كوســيلة لحــل الخالفــات ،ممــا يجعــل
األطــراف الموقعــة تنقـ ّ
ـض علــى االتفاقيــات متــى مــا رأت ذلــك مناسـ ًبا ،ومــا حصــل بعــد
العــام  2011حتــى اليــوم دليــل آخــر علــى أن القــوى التقليديــة غيــر مســتعدة لاللتــزام
بمــا وقعــت عليــه.
•ضعــف القيــادة السياســية التــي تديــر المرحلــة االنتقاليــة كمــا هــو حاصــل منــذ العــام
 2011حتــى اليــوم.
•تعــدد أطــراف الصــراع المحليــة ،علــى ســبيل المثــال :تــم الحــوار بيــن الدولــة والمجلــس
االنتقالــي برعايــة ســعودية مؤخـ ًرا ،وخــال الحــوار ظهــرت كيانــات جديــدة ،وبعضها كان
موجــودا مــن قبــل ظهــور مــا ُيســمى بالمجلــس االنتقالــي ،هــذا التعــدد يربــك المشــهد
سياســ ًيا ويجعــل مــن الصعــب تطبيــق االتفاقــات ،مــا لــم يكــن هنــاك آليــة محــددة
وواضحــة وملزمــة.
•كمــا أن تعــارض المصالــح اإلقليميــة والدوليــة ووجــود المنظمــة الدوليــة (األمــم المتحدة)
علــى الخــط كوســيط لــم يســاعد فــي تنفيــذ االتفاقيــات وتحقيــق الســام ،بــل أدى إلى
تدهــور األوضــاع سياسـ ًيا وعســكر ًيا وأمن ًيــا ،واتفاقيــة ســتوكهولم خيــر دليــل علــى ذلك.

التوصيات:

•االســتفادة مــن التجربــة التشــيلية ،والروانديــة ،وكذلــك جنــوب إفريقيــا ،فيمــا يخــص
العدالــة االنتقاليــة.
•تجريم األفكار المناطقية والعنصرية في دستور الجمهورية اليمنية.
•نشر ثقافة الحوار ً
بدل من ثقافة الكراهية وعدم القبول باآلخر.
•اختيــار الشــخصيات الوطنيــة القويــة لقيــادة المرحلــة االنتقاليــة القادمــة ،ألن التجــارب
أثبتــت أن الشــخصيات الضعيفــة التــي كانــت تقــود المرحلــة االنتقاليــة بعــد كل اتفــاق
سياســي كانــت مــن ضمــن األســباب التــي أدت إلــى عــدم تنفيــذ االتفاقيــات.
•اختــزال الســاح بيــد الدولــة وعــدم الســماح للجماعــات المســلحة بامتــاك الســاح مهمــا
كان الثمن.
•تقديــم قــادة الجماعــات المســلحة للمحاكــم عنــد اســتتاب األمــن واالســتقرار؛ وهــذا ال
يعنــي االنتقــام؛ بــل تطبيــق العدالــة ،ولتنفيــذ ذلــك يجــب تشــكيل محكمــة دســتورية
عليــا للنظــر فــي االنتهــاكات التــي ارتكبــت أثنــاء الحــرب.
•التعامــل مــع القــوى اإلقليميــة وفــق المصالــح المشــتركة ووفــق دســتور الجمهوريــة
اليمنيــة.
•تأســيس الجيــش واألمــن علــى أســاس الــوالء الوطنــي؛ بحيــث يكــون قــادًرا علــى التعامــل
مــع أي تمــرد مســلح فــي المســتقبل.
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