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لم یكن وجود األمم المتحدة على خط األزمات الیمنیة المتتالیة بجدید فقد حاولت  في 

 ستینیات القرن الماضي تقریب وجھات النظر، والوصول إلى تسویة سیاسیة بین األطراف

بعد والمتمثلة بالنظام الجمھوري الجدید الذي تشكل في المناطق الشمالیة 

رألف  أرسلت األمم المتحدة السید

للتوسط بین القوى الملكیة المدعومة سعودیًا 

القوى الجمھوریة المدعومة مصریًا، وھناك من یؤكد بأنھ نجح في تقریب وجھات النظر 

المتورطة في الصراع الیمني والمتمثلة بمصر والسعودیة، كما أورد ذلك 

تفید بأنھ  وھناك معلومات )1(

لسعودیة باالنسحاب من الصراع، ولم ینجح نتیجة استمرار الحرب األھلیة 

إال أن األمم المتحدة لم تتوقف عن المحاولة في الوساطة إلیقاف 

الصراعات التي كانت تنشب بین الفرقاء السیاسیین في الیمن، فخالل تسعینیات القرن الماضي؛ 

 Lakhdar( األخضر اإلبراھیمي

حینما تفجّر الصراع بین التیار الذي كان ینادي بانفصال 

جنوب الیمن وبین حكومة دولة الوحدة، ولم یكن ھناك متسع من الوقت لثني األطراف عن 

  .إلى التسویة السیاسیة القائمة على الشراكة، إذ كان السالح ھو الفیصل

                                                           

  محمد السقاف، مھمة المبعوث الدولي الجدید إلى الیمن وتجارب الماضي، الشرق األوسط، نُشر 
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لم یكن وجود األمم المتحدة على خط األزمات الیمنیة المتتالیة بجدید فقد حاولت  في 

ستینیات القرن الماضي تقریب وجھات النظر، والوصول إلى تسویة سیاسیة بین األطراف

والمتمثلة بالنظام الجمھوري الجدید الذي تشكل في المناطق الشمالیة  ،المتصارعة

أرسلت األمم المتحدة السیدحینھا ، وبقایا النظام الملكي القدیم، و1962 سبتمبر

Ralph Bunche( للتوسط بین القوى الملكیة المدعومة سعودیًا  مبعوثًا خاًصا إلى الیمن

القوى الجمھوریة المدعومة مصریًا، وھناك من یؤكد بأنھ نجح في تقریب وجھات النظر 

المتورطة في الصراع الیمني والمتمثلة بمصر والسعودیة، كما أورد ذلك  اإلقلیمیة

(.الكاتب محمد السقاف في مقالتھ لصحیفة الشرق األوسط

لسعودیة باالنسحاب من الصراع، ولم ینجح نتیجة استمرار الحرب األھلیة إقناع مصر وا

(  

إال أن األمم المتحدة لم تتوقف عن المحاولة في الوساطة إلیقاف  النتائجوأیًا كانت 

الصراعات التي كانت تنشب بین الفرقاء السیاسیین في الیمن، فخالل تسعینیات القرن الماضي؛ 

األخضر اإلبراھیمي ، السید بطرس بطرساألمم المتحدة أمین عام

حینما تفجّر الصراع بین التیار الذي كان ینادي بانفصال مبعوثًا خاًصا لھ إلى الیمن 

جنوب الیمن وبین حكومة دولة الوحدة، ولم یكن ھناك متسع من الوقت لثني األطراف عن 

إلى التسویة السیاسیة القائمة على الشراكة، إذ كان السالح ھو الفیصل استخدام القوة، واللجوء

محمد السقاف، مھمة المبعوث الدولي الجدید إلى الیمن وتجارب الماضي، الشرق األوسط، نُشر 
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  المقدمة

لم یكن وجود األمم المتحدة على خط األزمات الیمنیة المتتالیة بجدید فقد حاولت  في   

ستینیات القرن الماضي تقریب وجھات النظر، والوصول إلى تسویة سیاسیة بین األطراف

المتصارعة الیمنیة

سبتمبر 26ثورة 

Ralph Bunche(بانش

القوى الجمھوریة المدعومة مصریًا، وھناك من یؤكد بأنھ نجح في تقریب وجھات النظر بین و

اإلقلیمیةبین القوى 

الكاتب محمد السقاف في مقالتھ لصحیفة الشرق األوسط

إقناع مصر وا  حاول

)2(.سنوات 7 لمدة

وأیًا كانت   

الصراعات التي كانت تنشب بین الفرقاء السیاسیین في الیمن، فخالل تسعینیات القرن الماضي؛ 

أمین عام أرسل

Brahimi(  مبعوثًا خاًصا لھ إلى الیمن

جنوب الیمن وبین حكومة دولة الوحدة، ولم یكن ھناك متسع من الوقت لثني األطراف عن 

استخدام القوة، واللجوء
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، فقد أرسلت األمم المتحدة ثالثة 

، )2018- 2015(، واسماعیل لد الشیخ أحمد 

إنھاء الحرب، مع أنّھ صدر أكثر من 

عن ، ناھیك 2216الدولي  القرار

أّما المبادرات فقد كانت و. التي جرت في بیل، وعّمان، وفیینا، والكویت

وكان أبرزھا مبادئ  .والدولیةكثیرة سواء تلك التي تقدمت بھا األمم المتحدة، أو القوى اإلقلیمیة 

مسقط، ومبادرات ولد الشیخ أحمد، ومبادرة وزیر الخارجیة األمریكي جون كیري، ووزیر 

وكل ھذه . رة السعودیةالدفاع األمریكي األسبق ماتیس، واإلعالن المشترك، ومؤخًرا المباد

د ورغ��م وج��و وم��ع أن مس��اعي األم��م المتح��دة ل��م تكل��ل بالنج��اح خ��الل الفت��رة الماض��یة،

إل�ى أن  یزالون یتطلعونإال أن الیمنیین ما 

م�ن خ�الل  )4(دوًرا إیجابیًا في إنھاء الح�رب 

علیة إلیجاد حلول لألزمة الیمنیة كونھ یحمل مؤھالت أكادیمیة ف�ي ش�ؤون 

 ،واالتح�اد األوروب�ي ی�ة،اإلقلیمالق�وى 

ك�ي یوالوالیات المتحدة األمریكی�ة ب�المبعوث ال�دولي الجدی�د؛ حی�ث اعتب�ر وزی�ر الخارجی�ة األمر

                                                           

األوروبي   مبعوثًا خاًصا إلى الیمن، وقبل ذلك كان یعمل سفیراً لالتحاد 

، وھ�و دبلوماس�ي محت�رف، ولدی�ھ خب�رة ف�ي الش�رق األوس�ط، وح�ل النزاع�ات 

باعتباره محور تركیزه األساسي وعمل سابقًا في القاھرة والقدس باإلضافة إل�ى بروكس�ل حی�ث ت�رأس مجموع�ة عم�ل 

، وك�ان ی�رأس 2009الشرق األوسط والخلیج التابعة للمجلس األوروبي خالل الرئاسة السویدیة لالتحاد األوروبي عام 

  لمعلومات في الرابط

(4 ) Yemenis express hope that new UN envoy will help to end war, Arab News, accessed: (18 

 August, 2021), at: https://cutt.ly/TQB2aYE
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، فقد أرسلت األمم المتحدة ثالثة 2011ومنذ اندالع ثورة الشباب الیمني في العام 

، واسماعیل لد الشیخ أحمد )2015-2011(وھم جمال بن عمر

إنھاء الحرب، مع أنّھ صدر أكثر من  طع ھؤالءیست ولكن لم ).2021- 2018(مارتن غریفییث 

القراروأبرزھا  ،دولیًا بخصوص األزمة الیمنیة 

التي جرت في بیل، وعّمان، وفیینا، والكویت والمشاورات

كثیرة سواء تلك التي تقدمت بھا األمم المتحدة، أو القوى اإلقلیمیة 

مسقط، ومبادرات ولد الشیخ أحمد، ومبادرة وزیر الخارجیة األمریكي جون كیري، ووزیر 

الدفاع األمریكي األسبق ماتیس، واإلعالن المشترك، ومؤخًرا المباد

  .المبادرات لم تلق أي ترحیب، مما عقّد من صعوبة الحل

وم��ع أن مس��اعي األم��م المتح��دة ل��م تكل��ل بالنج��اح خ��الل الفت��رة الماض��یة،

إال أن الیمنیین ما  الصعوبات والمعوقات التي تعترض التسویة السیاسیة

دوًرا إیجابیًا في إنھاء الح�رب   )3( غروندبرغ ھانسیلعب المبعوث الدولي الجدید، 

علیة إلیجاد حلول لألزمة الیمنیة كونھ یحمل مؤھالت أكادیمیة ف�ي ش�ؤون االقیام بخطوات أكثر ف

الق�وى  ترحب�و.  خب�رة طویل�ة ف�ي ش�ؤون المنطق�ة

والوالیات المتحدة األمریكی�ة ب�المبعوث ال�دولي الجدی�د؛ حی�ث اعتب�ر وزی�ر الخارجی�ة األمر

مبعوثًا خاًصا إلى الیمن، وقبل ذلك كان یعمل سفیراً لالتحاد  غروندبرغ، تم تعیین السفیر 2021

، وھ�و دبلوماس�ي محت�رف، ولدی�ھ خب�رة ف�ي الش�رق األوس�ط، وح�ل النزاع�ات 2019في الیمن في األول م�ن س�بتمبر 

باعتباره محور تركیزه األساسي وعمل سابقًا في القاھرة والقدس باإلضافة إل�ى بروكس�ل حی�ث ت�رأس مجموع�ة عم�ل 

الشرق األوسط والخلیج التابعة للمجلس األوروبي خالل الرئاسة السویدیة لالتحاد األوروبي عام 

لمعلومات في الرابطع على مصدر الالطال .قسم الخلیج في الخارجیة السویدیة

https://cutt.ly/dQBMUDs  
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وھم جمال بن عمر مبعوثین
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 راً قرا عشر 16

والمشاوراتاالتفاقیات

كثیرة سواء تلك التي تقدمت بھا األمم المتحدة، أو القوى اإلقلیمیة 

مسقط، ومبادرات ولد الشیخ أحمد، ومبادرة وزیر الخارجیة األمریكي جون كیري، ووزیر 

الدفاع األمریكي األسبق ماتیس، واإلعالن المشترك، ومؤخًرا المباد

المبادرات لم تلق أي ترحیب، مما عقّد من صعوبة الحل

وم��ع أن مس��اعي األم��م المتح��دة ل��م تكل��ل بالنج��اح خ��الل الفت��رة الماض��یة،  

الصعوبات والمعوقات التي تعترض التسویة السیاسیة

یلعب المبعوث الدولي الجدید، 

القیام بخطوات أكثر ف

خب�رة طویل�ة ف�ي ش�ؤون المنطق�ةوالصراعات 

والوالیات المتحدة األمریكی�ة ب�المبعوث ال�دولي الجدی�د؛ حی�ث اعتب�ر وزی�ر الخارجی�ة األمر
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في الیمن في األول م�ن س�بتمبر   

باعتباره محور تركیزه األساسي وعمل سابقًا في القاھرة والقدس باإلضافة إل�ى بروكس�ل حی�ث ت�رأس مجموع�ة عم�ل   

الشرق األوسط والخلیج التابعة للمجلس األوروبي خالل الرئاسة السویدیة لالتحاد األوروبي عام   
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على حل الصراع وفرص�ة حقیقی�ة للس�الم، وأن االتف�اق ال�دائم ب�ین 

ك��ان س��فیًرا لالتح��اد  غرون��دبرغ

. ، فق��د تع��ّرف عل��ى ج��ذور الص��راع ع��ن ق��رب

من الحلق�ة المفرغ�ة وكی�ف ت�ؤمن ب�أن ال�یمن 

وأوض��ح ف��ي المق��ال كی��ف تج��اوز األوروبی��ون الص��راع م��ن خ��الل ثالث��ة 

عل�ى جھ�ود  غرون�دبرغوإش�راف 

أل�ف ش�خص من�ذ  230الح�رب الم�دمرة الت�ي أس�فرت ع�ن مقت�ل أكث�ر م�ن 

سیكون لھ أثر   )7("،2014یران على العاصمة صنعاء في 

.إیج���ابي خصوًص���ا وأنّ���ھ م���دعوم م���ن قِب���ل االتح���اد األوروب���ي والمجتم���ع ال���دولي بش���كل ع���ام

                                                           
(5 ) Secretary Antony Blinken, published on 

 at:https://cutt.ly/fQNPq25

(6 ) Hans Grundberg, Ravaged by war and destruction 

 and believes Yemen can do the same, published  on 

 August, 2021), at: https://cutt.ly/UQNf1hI
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 accessed: (18  August, 2021), at: 

4 

على حل الصراع وفرص�ة حقیقی�ة للس�الم، وأن االتف�اق ال�دائم ب�ین بأن ھناك إجماع غیر مسبوق 

غرون��دبرغ ھ��انس وبم��ا أنّ  )5(.الیمنی��ین یمك��ن أن یح��ل األزم��ة اإلنس��انیة

، فق��د تع��ّرف عل��ى ج��ذور الص��راع ع��ن ق��رب2021-2019ع��امي األوروب��ي ل��دى ال��یمن ب��ین 

من الحلق�ة المفرغ�ة وكی�ف ت�ؤمن ب�أن ال�یمن كیف خرجت أوروبا  فیھ أوضحمقاًال 

وأوض��ح ف��ي المق��ال كی��ف تج��اوز األوروبی��ون الص��راع م��ن خ��الل ثالث��ة  أیًض��ا ق��ادر عل��ى ذل��ك؟

وإش�راف   )6(. والمتمثلة تقدیم التن�ازالت والتع�اون والثق�ة

الح�رب الم�دمرة الت�ي أس�فرت ع�ن مقت�ل أكث�ر م�ن "األمم المتحدة إلنھاء 

یران على العاصمة صنعاء في إاستیالء الحركة الحوثیة المتحالفة مع 

إیج���ابي خصوًص���ا وأنّ���ھ م���دعوم م���ن قِب���ل االتح���اد األوروب���ي والمجتم���ع ال���دولي بش���كل ع���ام

Secretary Antony Blinken, published on August 06, 2021, accessed: (19 August, 2021), 

https://cutt.ly/fQNPq25 

Hans Grundberg, Ravaged by war and destruction – how Europe broke its vicious cycle 

and believes Yemen can do the same, published  on 09/05/2021, accessed: (18 

https://cutt.ly/UQNf1hI 

UN names Swedish diplomat Hans Grundberg as Yemen envoy, published on August 7

August, 2021), at: https://cutt.ly/WQNfyk4 

بأن ھناك إجماع غیر مسبوق 

الیمنی��ین یمك��ن أن یح��ل األزم��ة اإلنس��انیة

األوروب��ي ل��دى ال��یمن ب��ین 
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والمتمثلة تقدیم التن�ازالت والتع�اون والثق�ةعوامل أساسیة 

األمم المتحدة إلنھاء 

استیالء الحركة الحوثیة المتحالفة مع 
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أن ب�األم�م المتح�دة ال�دولي، وت�درك 

، مع تداعیات خطیرة عل�ى  2011

 الحرك��ة الحوثی��ةوج��ذور األزم��ة الحالی��ة تتمث��ل ف��ي أن 

بنظام قائم على اخت�زال الس�لطة ف�ي أس�رة مح�ددة، وب�ین النظ�ام 

أن الس��الح یس��تطیع حس��م ب��وتعتق��د الحرك��ة 

ن اس��تمرار الموق��ف لص��الحھا، خصوًص��ا وأن بی��دھا س��الح الجمھوری��ة الیمنی��ة، ولھ��ذا ت��رى ب��أ

موق�ف  وم�ا ی�زال.الحرب من صالحھا، بینما التسویة السیاسیة سوف یقلص من نفوذھا العسكري

، م�دعوم إماراتیً�ا یع�ول )انفص�الیة

فص��ل المن��اطق الجنوبی��ة ع��ن م��ن خ��الل 

المناطق الشمالیة، ویتص�ور بأن�ھ باس�تطاعتھ التف�اھم م�ع الحرك�ة الحوثی�ة لتقس�یم ال�بالد، ویمتل�ك 

 .ن أب�و ظب�يترسانة عسكریة ال ب�أس بھ�ا خاص�ة بع�د حص�ولھ عل�ى ال�دعم العس�كري المباش�ر م�

یتمث�ل بض�رورة أن تلب�ي طموحات�ھ م�ن 

ف�ي منطق�ة المخ�ا عل�ى ) المقاوم�ة الوطنی�ة

 عب�د هللاساحل البحر األحمر، وی�دیرھا ط�ارق ص�الح، نج�ل ش�قیق ال�رئیس الیمن�ي الراح�ل عل�ي 

وھ��ذه المجموع��ات ل��م تح��دد موقفھ��ا م��ن التس��ویة، وتتلق��ى ال��دعم المباش��ر م��ن حكوم��ة 

                                                           
(8 )   BACKGROUND, OFFICE OF THE SPECIAL ENVOY OF THE SECRETARY

 GENERAL FOR YEMEN, accessed: (18 August, 2021), at: 

 

5 

  األزمة الیمنیة

ال�دولي، وت�درك  الق�رارلم تعد جذور األزمة الیمنیة خافیة على ص�انع 

2011الیمن یواجھ أزمة عسكریة سیاسیة مأساویة ومعقدة منذ عام 

وج��ذور األزم��ة الحالی��ة تتمث��ل ف��ي أن )  8(." مس��تقبل ال��بالد والمنطق��ة بأس��رھا

بنظام قائم على اخت�زال الس�لطة ف�ي أس�رة مح�ددة، وب�ین النظ�ام  الیمنترید أن تحكم 

وتعتق��د الحرك��ة  .عل��ى التعددی��ة السیاس��یة والحزبی��ة الجمھ��وري الق��ائم

الموق��ف لص��الحھا، خصوًص��ا وأن بی��دھا س��الح الجمھوری��ة الیمنی��ة، ولھ��ذا ت��رى ب��أ

الحرب من صالحھا، بینما التسویة السیاسیة سوف یقلص من نفوذھا العسكري

  . ملتبس وغیر واضح من عملیة السالم

انفص�الیةحرك�ة (ما یزال المجل�س االنتق�الي  باإلضافة إلى ذلك،

م��ن خ��الل عل��ى الس��الح لتحقی��ق طموحات��ھ السیاس��یة والعس��كریة 

المناطق الشمالیة، ویتص�ور بأن�ھ باس�تطاعتھ التف�اھم م�ع الحرك�ة الحوثی�ة لتقس�یم ال�بالد، ویمتل�ك 

ترسانة عسكریة ال ب�أس بھ�ا خاص�ة بع�د حص�ولھ عل�ى ال�دعم العس�كري المباش�ر م�

یتمث�ل بض�رورة أن تلب�ي طموحات�ھ م�ن م�ن أي تس�ویة سیاس�یة قادم�ة وموقف المجل�س االنتق�الي 

المقاوم�ة الوطنی�ة(كما یوجد مجموعات مس�لحة  .تحقیق االنفصال

ساحل البحر األحمر، وی�دیرھا ط�ارق ص�الح، نج�ل ش�قیق ال�رئیس الیمن�ي الراح�ل عل�ي 

وھ��ذه المجموع��ات ل��م تح��دد موقفھ��ا م��ن التس��ویة، وتتلق��ى ال��دعم المباش��ر م��ن حكوم��ة 

BACKGROUND, OFFICE OF THE SPECIAL ENVOY OF THE SECRETARY

GENERAL FOR YEMEN, accessed: (18 August, 2021), at: https://cutt.ly/0QB5MZG

  

األزمة الیمنیة جذور

لم تعد جذور األزمة الیمنیة خافیة على ص�انع  

الیمن یواجھ أزمة عسكریة سیاسیة مأساویة ومعقدة منذ عام "

مس��تقبل ال��بالد والمنطق��ة بأس��رھا

ترید أن تحكم  )أنصار هللا(

الجمھ��وري الق��ائم

الموق��ف لص��الحھا، خصوًص��ا وأن بی��دھا س��الح الجمھوری��ة الیمنی��ة، ولھ��ذا ت��رى ب��أ

الحرب من صالحھا، بینما التسویة السیاسیة سوف یقلص من نفوذھا العسكري

ملتبس وغیر واضح من عملیة السالم الحركة الحوثیة

باإلضافة إلى ذلك،  

عل��ى الس��الح لتحقی��ق طموحات��ھ السیاس��یة والعس��كریة 

المناطق الشمالیة، ویتص�ور بأن�ھ باس�تطاعتھ التف�اھم م�ع الحرك�ة الحوثی�ة لتقس�یم ال�بالد، ویمتل�ك 

ترسانة عسكریة ال ب�أس بھ�ا خاص�ة بع�د حص�ولھ عل�ى ال�دعم العس�كري المباش�ر م�

وموقف المجل�س االنتق�الي 

تحقیق االنفصالخالل 

ساحل البحر األحمر، وی�دیرھا ط�ارق ص�الح، نج�ل ش�قیق ال�رئیس الیمن�ي الراح�ل عل�ي 

وھ��ذه المجموع��ات ل��م تح��دد موقفھ��ا م��ن التس��ویة، وتتلق��ى ال��دعم المباش��ر م��ن حكوم��ة . لحص��ا

  .اإلمارات

BACKGROUND, OFFICE OF THE SPECIAL ENVOY OF THE SECRETARY-

https://cutt.ly/0QB5MZG 



 

 

م�ن ك�ل األطی�اف السیاس�یة  وتتكون

الموقع�ة برعای�ة س�عودیة نھای�ة  ومؤخًرا انض�م إلیھ�ا المجل�س االنتق�الي بموج�ب اتفاقی�ة الری�اض

داخلی��ة، ا لع��دة اعتب��ارات وھ��ذه األط��راف متناقض��ة سیاس��یًا وغی��ر متجانس��ة؛ نظ��رً 

والدس�تور الیمن�ي  واإلقلیمی�ةعی�ات الدولی�ة 

نع من إیجاد التس�ویة السیاس�یة وفق�ا 

وج��دد وزی��ر الخارجی��ة الیمن��ي خ��الل لقائ��ھ بالقائم��ة بأعم��ال الس��فارة 

موق��ف الحكوم��ة الملت��زم ب��إحالل الس��الم ف��ي ال��یمن وفق��اً 

" .اة الیمنی�ین الت�ي ط�ال أم�دھاللمرجعیات الثالث وبما یحقق السالم الشامل والع�ادل وینھ�ي معان�

زاد حض��وًرا من��ذ تف��اقم األزم��ة مطل��ع 

ق��رارات مجل��س (م، واكتس��ابھ إط��اراً قانونیّ��اً 

ل�ت مع�ھ األزم�ة الیمنی�ة بك�ل  ، تحوَّ

  )10(. ا أكثر منھ محلي وداخلي

في ظل الص�راع المت�داخل ووج�ود ق�وى 

ما ال�ذي یحتاج�ھ مبع�وث األم�م و؟ 

إل�ى تح�دیث   غرون�دبرغ ھ�انس 

ط�رق غی�ر تل�ك الت�ي ك�ان یس�تخدمھا مبعوث�و 

                                                           

لحكومة بن مبارك یبحث مع القائم بأعمال السفیر األمریكي مستجدات األوضاع في الیمن، وكالة سبأ لألنباء التابعة 

2021(،        

 سلمان العماري، واقع الصراع ومآالت الَحرب الِجیُوسیاِسیّة في الیَمن، مركز رؤیا للبحوث، نُشر بتاریخ 

http://ruyaa.cc/Page/8845/  
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وتتكونالُمعت�رف بھ�ا دولیً�ا الش�رعیة الحكوم�ة الیمنی�ة

ومؤخًرا انض�م إلیھ�ا المجل�س االنتق�الي بموج�ب اتفاقی�ة الری�اض

وھ��ذه األط��راف متناقض��ة سیاس��یًا وغی��ر متجانس��ة؛ نظ��رً 

عی�ات الدولی�ة جالحكوم�ة الیمنی�ة بالمروتتمسك  . وغیر ذلك

نع من إیجاد التس�ویة السیاس�یة وفق�ا لحل الصراع الدائر، ومن خالل مواقفھا السیاسیة فھي ال تما

وج��دد وزی��ر الخارجی��ة الیمن��ي خ��الل لقائ��ھ بالقائم��ة بأعم��ال الس��فارة  .للمرجعی��ات المعت��رف بھ��ا

موق��ف الحكوم��ة الملت��زم ب��إحالل الس��الم ف��ي ال��یمن وفق��اً "، 2021أغس��طس  19

للمرجعیات الثالث وبما یحقق السالم الشامل والع�ادل وینھ�ي معان�

زاد حض��وًرا من��ذ تف��اقم األزم��ة مطل��ع  الخارجی��ة ال��ذيكم��ا أن الحض��ور المكث��ف للق��وى 

رات الت��ي ش��ھدتھا ال��یمن ف��ي  م، واكتس��ابھ إط��اراً قانونیّ��اً 2014م والتط��وُّ

ل�ت مع�ھ األزم�ة الیمنی�ة بك�ل )ال�دول الراعی�ة للمب�ادرة الخلیجی�ة(، ومؤسس�یًا  ، تحوَّ

ا أكثر منھ محلي وداخليمكوناتھا وأبعادھا المختلفة شأنًا إقلیمیاً ودولیً 

في ظل الص�راع المت�داخل ووج�ود ق�وى  ومن ھذا المنطلق، كیف یمكن تحقیق التسویة السیاسیة

؟ محلیة وإقلیمیة فاعلة ما تزال تتمسك برؤیتھا للتسویة السیاسیة

 لس�یدا المبعوث الدولي الح�الي، الحقیقة، یحتاجفي 

ط�رق غی�ر تل�ك الت�ي ك�ان یس�تخدمھا مبعوث�و  دامواستخ وتنویع الوسائل واألسالیب في الوساطة،

بن مبارك یبحث مع القائم بأعمال السفیر األمریكي مستجدات األوضاع في الیمن، وكالة سبأ لألنباء التابعة 

2021أغسطس،  20: (، الدخول2021أغسطس،  19الشرعیة، نُشر بتاریخ 

http://sabanew.net/story/ar/78311      

سلمان العماري، واقع الصراع ومآالت الَحرب الِجیُوسیاِسیّة في الیَمن، مركز رؤیا للبحوث، نُشر بتاریخ 

/http://ruyaa.cc/Page/8845: ، في)2021اغسطس،  19: (، الدخول2019

الحكوم�ة الیمنی�ة وھناك  

ومؤخًرا انض�م إلیھ�ا المجل�س االنتق�الي بموج�ب اتفاقی�ة الری�اض

وھ��ذه األط��راف متناقض��ة سیاس��یًا وغی��ر متجانس��ة؛ نظ��رً . 2019الع��ام 

وغیر ذلك وإقلیمیة

لحل الصراع الدائر، ومن خالل مواقفھا السیاسیة فھي ال تما

للمرجعی��ات المعت��رف بھ��ا

19األمریكی��ة ف��ي 

للمرجعیات الثالث وبما یحقق السالم الشامل والع�ادل وینھ�ي معان�

)9(  

كم��ا أن الحض��ور المكث��ف للق��وى    

رات الت��ي ش��ھدتھا ال��یمن ف��ي 2011 م والتط��وُّ

، ومؤسس�یًا )األمن الدولي

مكوناتھا وأبعادھا المختلفة شأنًا إقلیمیاً ودولیً 

ومن ھذا المنطلق، كیف یمكن تحقیق التسویة السیاسیة 

محلیة وإقلیمیة فاعلة ما تزال تتمسك برؤیتھا للتسویة السیاسیة

في المتحدة الیوم؟

وتنویع الوسائل واألسالیب في الوساطة،

بن مبارك یبحث مع القائم بأعمال السفیر األمریكي مستجدات األوضاع في الیمن، وكالة سبأ لألنباء التابعة  )9(

الشرعیة، نُشر بتاریخ   

http://sabanew.net/story/ar/78311: في  

سلمان العماري، واقع الصراع ومآالت الَحرب الِجیُوسیاِسیّة في الیَمن، مركز رؤیا للبحوث، نُشر بتاریخ  ) (10

2019مارس  25 



 

 

وع��دم الس��عي لتجزئ��ة الح��ل؛ ألن ھ��ذه األلی��ة أثبت��ت ع��دم ق��درتھا عل��ى 

 . السابقةفترات 

ال الناعم�ة خ�الل الفت�رة الماض�یة اتض�ح أنّھ�ا 

؛ حی�ث ح�اول ول�د الش�یخ الح�ل ل�م ت�نجح

ب تق�دم بالمب�ادرة األول�ى الت�ي تض�منت تطبی�ق الجان�

السیاسي، والثانیة حول تطبیق الجوانب العسكریة كمرحلة أولى ومن ثم السیاسیة، والثالث�ة ح�ول 

ل عق��د ول��م ی��نجح، وح��اول أن یطبقھ��ا المبع��وث األمم��ي األس��بق غریفی��ث م��ن خ��ال

 كثی�ر م�ن اتف�اق الحدی�دة ولكن�ھ واج�ھ

، قبل�ت "االع�الن المش�ترك"وعن�دما أعل�ن الس�ید غریفی�ث مبادرت�ھ 

الحرك��ة الحوثی��ة طالب��ت ، بینم��ا بش��رط تنفی��ذھا بش��كل كام��ل

لمجل�س وق�د أوض�ح الس�ید غریفی�ث ف�ي آخ�ر إحاط�ة ل�ھ 

ما تزال تص�ر عل�ى شھر یونیو الماضي حیث أكد بأن الحركة الحوثیة 

اتف��اق منفص��ل بش��أن م��وانئ الحدی��دة ومط��ار ص��نعاء كش��رط أساس��ي مس��بق لوق��ف إط��الق النَّ��ار 

، بینم��ا تص��ر الحكوم��ة الیمنی��ة عل��ى أن ی��تّم االتف��اق عل��ى ك��ل ھ��ذه 

كحزم��ة العملی��ة السیاس��یة وتنفی��ذھا 

، یعني االستمرار إلنسانیة دون التطرق لجذور أسبابھا

أن ھن���اك مجاع���ة وش���یكة واس���عة النط���اق، 

المملكة العربی�ة الس�عودیة  أنومات أولیة تشیر إل�

                                                           
(11) BRIEFING TO UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL 

 FOR YEMEN – MARTIN GRIFFITHS, published on 15 June 2021, accessed: (

 August, 2021), at: https://cutt.ly/smG0ZGm
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وع��دم الس��عي لتجزئ��ة الح��ل؛ ألن ھ��ذه األلی��ة أثبت��ت ع��دم ق��درتھا عل��ى  األم��م المتح��دة الس��ابقین،

فترات الاختراق جدار األزمة والوصول إلى تسویة شاملة خالل 

الناعم�ة خ�الل الفت�رة الماض�یة اتض�ح أنّھ�ا دبلوماسیة السالیب األوسائل وال ام

الح�ل ل�م ت�نجح محاولة تجزئة تتماشى مع الوقائع على األرض، كما أنّ 

تق�دم بالمب�ادرة األول�ى الت�ي تض�منت تطبی�ق الجان�أن یطب�ق ھ�ذا الن�وع م�ن التس�ویات، و

السیاسي، والثانیة حول تطبیق الجوانب العسكریة كمرحلة أولى ومن ثم السیاسیة، والثالث�ة ح�ول 

ول��م ی��نجح، وح��اول أن یطبقھ��ا المبع��وث األمم��ي األس��بق غریفی��ث م��ن خ��ال

اتف�اق الحدی�دة ولكن�ھ واج�ھو بعض الص�فقات اإلنس�انیة كقض�یة األس�رى والمختطف�ین،

وعن�دما أعل�ن الس�ید غریفی�ث مبادرت�ھ . ات والعقبات لتنفی�ذه

بش��رط تنفی��ذھا بش��كل كام��لالحكوم�ة الیمنی��ة بتنفی��ذ ھ��ذه المب��ادرة 

وق�د أوض�ح الس�ید غریفی�ث ف�ي آخ�ر إحاط�ة ل�ھ . نسانیة كمرحل�ة أول�ىإل

شھر یونیو الماضي حیث أكد بأن الحركة الحوثیة  ففي منتص

اتف��اق منفص��ل بش��أن م��وانئ الحدی��دة ومط��ار ص��نعاء كش��رط أساس��ي مس��بق لوق��ف إط��الق النَّ��ار 

، بینم��ا تص��ر الحكوم��ة الیمنی��ة عل��ى أن ی��تّم االتف��اق عل��ى ك��ل ھ��ذه ...وإط��الق العملی��ة السیاس��یة

العملی��ة السیاس��یة وتنفی��ذھا  وإط��القالقض��ایا أي الم��وانئ، المط��ار، وق��ف إط��الق الن��ار 

  )11(" .واحدة مع التركیز على بدء وقف إطالق النَّار

إلنسانیة دون التطرق لجذور أسبابھامعالجة القضایا اإن االستمرار في 

أن ھن���اك مجاع���ة وش���یكة واس���عة النط���اق،  ص���حیح. ف���ي الوس���اطة دون تحقی���ق نت���ائج ملموس���ة

ومات أولیة تشیر إل�وھناك معل واالقتصاد الیمني یتجھ إلى الكارثة،

BRIEFING TO UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL BY THE SPECIAL ENVOY 

MARTIN GRIFFITHS, published on 15 June 2021, accessed: (

https://cutt.ly/smG0ZGm 

األم��م المتح��دة الس��ابقین،

اختراق جدار األزمة والوصول إلى تسویة شاملة خالل 

امإن استخد  

تتماشى مع الوقائع على األرض، كما أنّ 

أن یطب�ق ھ�ذا الن�وع م�ن التس�ویات، و أحمد

السیاسي، والثانیة حول تطبیق الجوانب العسكریة كمرحلة أولى ومن ثم السیاسیة، والثالث�ة ح�ول 

ول��م ی��نجح، وح��اول أن یطبقھ��ا المبع��وث األمم��ي األس��بق غریفی��ث م��ن خ��ال الحدی��دةمین��اء 

بعض الص�فقات اإلنس�انیة كقض�یة األس�رى والمختطف�ین،

ات والعقبات لتنفی�ذهالصعوب

الحكوم�ة الیمنی��ة بتنفی��ذ ھ��ذه المب��ادرة 

إلبتنفیذ الجوانب ا

في منتصولي األمن الد

اتف��اق منفص��ل بش��أن م��وانئ الحدی��دة ومط��ار ص��نعاء كش��رط أساس��ي مس��بق لوق��ف إط��الق النَّ��ار 

وإط��الق العملی��ة السیاس��یة

القض��ایا أي الم��وانئ، المط��ار، وق��ف إط��الق الن��ار 

واحدة مع التركیز على بدء وقف إطالق النَّار

إن االستمرار في   

ف���ي الوس���اطة دون تحقی���ق نت���ائج ملموس���ة

واالقتصاد الیمني یتجھ إلى الكارثة،

BY THE SPECIAL ENVOY 

MARTIN GRIFFITHS, published on 15 June 2021, accessed: (18



 

 

 ةوھ�ذه الخط�و )12(. بتسریح مئات الیمنی�ین م�ن وظ�ائفھم بحس�ب م�ا نش�رتھ وكال�ة رویت�رز

 ، وس�تؤدي إل�ى مزی�د م�ن الفوض�ى،وتحّمل

أزم�ة فیما یخص األزمة اإلنس�انیة، خصوًص�ا وأن ال�یمن یم�ر بأس�وأ 

ملی�ون ش�خص، أي  21ومع دخول الصراع عامھ السابع، فھناك ما یقرب م�ن 

مساعدات إنسانیة وحمای�ة، بحس�ب تق�دیرات 

س�وف ار في النظر لألزم�ة الیمنی�ة م�ن منظ�ور أمن�ي وإنس�اني 

ألزم��ة  ول��ذلك، الس��عي لح��ل. إل��ى تف��اقم األوض��اع اإلنس��انیة أكث��ر مم��ا ھ��و حاص��ل

 ةالسیاس�ی اتولتحقی�ق ذل�ك ف�إن التركی�ز عل�ى الملف�

دید، وف�ي ح�ال ت�م ولویات للمبعوث الدولي الج

ألزم�ة اإلنس�انیة ل وبالنس�بة. فیمكن حل الملفات األخرى كاالقتصادیة وغیرھ�ا

یطل��ب المس��اعدة م��ن االتح��اد األوروب��ي والمجتم��ع 

معالجة ھذا الجانب كج�زء م�ن الح�ل؛ ألن المجتم�ع ال�دولي ملت�زم 

تجد أذانًا صاغیة  خالل المرحلة الماضیة یتضح أنّھا لم 

للسالم من قِبل بعض األطراف المحلیة الیمنیة، ولھذا لجأت إلى تشجیع أصوات السالم بین 

مات المدنیة، والشباب، والنساء، وحاولت تشجیع ھؤالء كوسیلة للدفع بعملیة 

السالم، إال أن ھذه السیاسة في بلد تقلیدي قبلي تحتاج إلى إعادة النظر فیھا وتوسیع المشاركة 

بین كآفة أطیاف المجتمع الیمني من خالل  تشجیع القوى التقلیدیة المؤثرة بما في ذلك القوى 

                                                           
(12) Mohammed Ghobari and Reyam Mokhashef, Mass job terminations hit hundreds of 
 Yemenis in Saudi Arabia, Reuters, published on 17 August, 2021, accessed: (21 
 August, 2021), at: https://cutt.ly/3Q8y6Op
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بتسریح مئات الیمنی�ین م�ن وظ�ائفھم بحس�ب م�ا نش�رتھ وكال�ة رویت�رز

، وس�تؤدي إل�ى مزی�د م�ن الفوض�ى،وتحّملوتعیق التس�ویة السیاس�یةاإلنسانیة، زمة 

فیما یخص األزمة اإلنس�انیة، خصوًص�ا وأن ال�یمن یم�ر بأس�وأ  أعباء إضافیة

ومع دخول الصراع عامھ السابع، فھناك ما یقرب م�ن . 

مساعدات إنسانیة وحمای�ة، بحس�ب تق�دیرات  بحاجة إلىمن إجمالي عدد السكان، 

ار في النظر لألزم�ة الیمنی�ة م�ن منظ�ور أمن�ي وإنس�اني إال أن االستمر )13

إل��ى تف��اقم األوض��اع اإلنس��انیة أكث��ر مم��ا ھ��و حاص��ل

ولتحقی�ق ذل�ك ف�إن التركی�ز عل�ى الملف� .ھو الطریق األقرب إلنھ�اء األزم�ة

ولویات للمبعوث الدولي الجأأن یكون ضمن  ھو ما ینبغي ةواألمنی

فیمكن حل الملفات األخرى كاالقتصادیة وغیرھ�اإحراز التقدم فیھا؛ 

یطل��ب المس��اعدة م��ن االتح��اد األوروب��ي والمجتم��ع  أن غرون��دبرغ ھ��انس یدلس��

معالجة ھذا الجانب كج�زء م�ن الح�ل؛ ألن المجتم�ع ال�دولي ملت�زم لالدولي وكذلك القوى اإلقلیمیة 

  . بإنھاء الصراع في الیمن

خالل المرحلة الماضیة یتضح أنّھا لم  األمم المتحدة من خالل وساطة

للسالم من قِبل بعض األطراف المحلیة الیمنیة، ولھذا لجأت إلى تشجیع أصوات السالم بین 

مات المدنیة، والشباب، والنساء، وحاولت تشجیع ھؤالء كوسیلة للدفع بعملیة 

السالم، إال أن ھذه السیاسة في بلد تقلیدي قبلي تحتاج إلى إعادة النظر فیھا وتوسیع المشاركة 

بین كآفة أطیاف المجتمع الیمني من خالل  تشجیع القوى التقلیدیة المؤثرة بما في ذلك القوى 

Mohammed Ghobari and Reyam Mokhashef, Mass job terminations hit hundreds of 
Yemenis in Saudi Arabia, Reuters, published on 17 August, 2021, accessed: (21 

https://cutt.ly/3Q8y6Op 

صراع ومجاعة وأرواح على المحك، األمم المتحدة، نُشر بتاریخ : عشر حقائق عن الیمن

  https://cutt.ly/KQ1A3w9: ، في)2021

بتسریح مئات الیمنی�ین م�ن وظ�ائفھم بحس�ب م�ا نش�رتھ وكال�ة رویت�رزقامت 

زمة ستزید من األ

أعباء إضافیة األمم المتحدة

. إنسانیة في العالم

من إجمالي عدد السكان، % 66أكثر من 

13(. األمم المتحدة

إل��ى تف��اقم األوض��اع اإلنس��انیة أكث��ر مم��ا ھ��و حاص��لأیًض��ا ی��ؤدي 

ھو الطریق األقرب إلنھ�اء األزم�ةالسیاسیة 

واألمنی ةوالعسكری

إحراز التقدم فیھا؛ 

لس��ایمك��ن للمبع��وث 

الدولي وكذلك القوى اإلقلیمیة 

بإنھاء الصراع في الیمن

من خالل وساطةو 

للسالم من قِبل بعض األطراف المحلیة الیمنیة، ولھذا لجأت إلى تشجیع أصوات السالم بین 

مات المدنیة، والشباب، والنساء، وحاولت تشجیع ھؤالء كوسیلة للدفع بعملیة بعض المنظ

السالم، إال أن ھذه السیاسة في بلد تقلیدي قبلي تحتاج إلى إعادة النظر فیھا وتوسیع المشاركة 

بین كآفة أطیاف المجتمع الیمني من خالل  تشجیع القوى التقلیدیة المؤثرة بما في ذلك القوى 

Mohammed Ghobari and Reyam Mokhashef, Mass job terminations hit hundreds of 
Yemenis in Saudi Arabia, Reuters, published on 17 August, 2021, accessed: (21 

عشر حقائق عن الیمن )(13
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واالستماع إلى القوى الفاعلة على األرض بشكل مباشر لفھم تعقیدات الصراع، 

  . الواقعوالخروج بتصورات ورؤى واقعیة، بحیث یمكن تطبیقھا في أرض 

  المبعوث األممي الجدید خالل المرحلة المقبلة

أّم��ا . تعت��رض التس��ویة السیاس��یة

المعوق��ات السیاس��یة فتتمث��ل ف��ي أن الق��وى اإلقلیمی��ة المتورط��ة ف��ي الص��راع الیمن��ي وعل��ى وج��ھ 

التحدید السعودیة وإیران واإلمارات م�ا ت�زال تس�عى لتحقی�ق أھ�دافھا السیاس�یة واالقتص�ادیة ول�و 

األسلحة یمیة ما تزال ترسل على حساب الیمن ووحدتھ وسالمة أراضیھ، وبعض ھذه القوى اإلقل

ف��رص تحقی��ق التس��ویة المجموع��ات المس��لحة س��واء الحوثی��ة أو االنفص��الیة، مم��ا یعرق��ل 

رأس البعث��ة الدولی��ة إل��ى ال��یمن وھ��و 

ب وجھ��ات م��دعوم بطبیع��ة الح��ال م��ن االتح��اد األوروب��ي والمجتم��ع ال��دولي ربم��ا ی��نجح ف��ي تقری��

النظر بین القوى اإلقلیمیة واس�تخدام وس�ائل وأس�الیب ض�غط مختلف�ة عل�ى ھ�ذه الق�وى بض�رورة 

وق��ف الح��رب وم��ن ث��م الض��غط عل��ى حلفائھ��ا المحلی��ین ب��القبول بالتس��ویة، وربم��ا یلع��ب االتح��اد 

یعن�ي نج�اح  ال�یمن ف�ي غرون�دبرغ

الق��وى الوطنی��ة الیمنی��ة مغیب��ة وال یوج��د حت��ى اللحظ��ة 

مب��ادرات محلی��ة واض��حة المع��الم للخ��روج بالبل��د إل��ى ب��ر األم��ان؛ نظ��ًرا لتص��در الق��وى اإلقلیمی��ة 

تش�جیع الق�وى المحلی�ة  ول�ذلك،. للمشھد، وكذلك الفواعل المحلیة التي تفضل الخیارات العس�كریة

  .   خالل الفترة المقبلة

 مكثف�ة القضیة األخرى ھي قضیة السالح، وھذه القضیة ھي مربط الفرس وتحتاج لجھود

ة الحوثی�ة، لحلھا، إذ ال یمكن أن تنجح التس�ویة السیاس�یة طالًم�ا وس�الح الدول�ة الیمنی�ة بی�د الحرك�

ھذه المعضلة ھ�ي التح�دي األكب�ر أم�ام 
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واالستماع إلى القوى الفاعلة على األرض بشكل مباشر لفھم تعقیدات الصراع، 

والخروج بتصورات ورؤى واقعیة، بحیث یمكن تطبیقھا في أرض 

المبعوث األممي الجدید خالل المرحلة المقبلةالمعوقات التي تعترض 

تعت��رض التس��ویة السیاس��یة ف��ي الحقیق��ة ھن��اك معوق��ات سیاس��یة وأخ��رى عس��كریة

المعوق��ات السیاس��یة فتتمث��ل ف��ي أن الق��وى اإلقلیمی��ة المتورط��ة ف��ي الص��راع الیمن��ي وعل��ى وج��ھ 

التحدید السعودیة وإیران واإلمارات م�ا ت�زال تس�عى لتحقی�ق أھ�دافھا السیاس�یة واالقتص�ادیة ول�و 

على حساب الیمن ووحدتھ وسالمة أراضیھ، وبعض ھذه القوى اإلقل

المجموع��ات المس��لحة س��واء الحوثی��ة أو االنفص��الیة، مم��ا یعرق��ل 

رأس البعث��ة الدولی��ة إل��ى ال��یمن وھ��و  عل��ى غرون��دبرغ ھ��انسإن وج��ود الس��ید  ول��ذلك،

م��دعوم بطبیع��ة الح��ال م��ن االتح��اد األوروب��ي والمجتم��ع ال��دولي ربم��ا ی��نجح ف��ي تقری��

النظر بین القوى اإلقلیمیة واس�تخدام وس�ائل وأس�الیب ض�غط مختلف�ة عل�ى ھ�ذه الق�وى بض�رورة 

وق��ف الح��رب وم��ن ث��م الض��غط عل��ى حلفائھ��ا المحلی��ین ب��القبول بالتس��ویة، وربم��ا یلع��ب االتح��اد 

غرون�دبرغ ھ�انساألوروبي دوًرا إیجابیًا ف�ي ھ�ذا المج�ال، ونج�اح الس�ید 

  . االتحاد األوروبي

الق��وى الوطنی��ة الیمنی��ة مغیب��ة وال یوج��د حت��ى اللحظ��ة  بع��ض إض��افة إل��ى ذل��ك، م��ا ت��زال

مب��ادرات محلی��ة واض��حة المع��الم للخ��روج بالبل��د إل��ى ب��ر األم��ان؛ نظ��ًرا لتص��در الق��وى اإلقلیمی��ة 

للمشھد، وكذلك الفواعل المحلیة التي تفضل الخیارات العس�كریة

خالل الفترة المقبلة أمر جید واالستماع لھا التي تمتلك رؤیة وطنیة لحل الصراع

القضیة األخرى ھي قضیة السالح، وھذه القضیة ھي مربط الفرس وتحتاج لجھود

لحلھا، إذ ال یمكن أن تنجح التس�ویة السیاس�یة طالًم�ا وس�الح الدول�ة الیمنی�ة بی�د الحرك�

ھذه المعضلة ھ�ي التح�دي األكب�ر أم�ام . وكذلك ما یزال المجلس االنتقالي یتمسك باألسلحة الثقیلة

واالستماع إلى القوى الفاعلة على األرض بشكل مباشر لفھم تعقیدات الصراع، قلیدیة، القبلیة الت

والخروج بتصورات ورؤى واقعیة، بحیث یمكن تطبیقھا في أرض 

المعوقات التي تعترض 

ف��ي الحقیق��ة ھن��اك معوق��ات سیاس��یة وأخ��رى عس��كریة  

المعوق��ات السیاس��یة فتتمث��ل ف��ي أن الق��وى اإلقلیمی��ة المتورط��ة ف��ي الص��راع الیمن��ي وعل��ى وج��ھ 

التحدید السعودیة وإیران واإلمارات م�ا ت�زال تس�عى لتحقی�ق أھ�دافھا السیاس�یة واالقتص�ادیة ول�و 

على حساب الیمن ووحدتھ وسالمة أراضیھ، وبعض ھذه القوى اإلقل

المجموع��ات المس��لحة س��واء الحوثی��ة أو االنفص��الیة، مم��ا یعرق��ل  إل��ى

ول��ذلك،. السیاس��یة

م��دعوم بطبیع��ة الح��ال م��ن االتح��اد األوروب��ي والمجتم��ع ال��دولي ربم��ا ی��نجح ف��ي تقری��

النظر بین القوى اإلقلیمیة واس�تخدام وس�ائل وأس�الیب ض�غط مختلف�ة عل�ى ھ�ذه الق�وى بض�رورة 

وق��ف الح��رب وم��ن ث��م الض��غط عل��ى حلفائھ��ا المحلی��ین ب��القبول بالتس��ویة، وربم��ا یلع��ب االتح��اد 

األوروبي دوًرا إیجابیًا ف�ي ھ�ذا المج�ال، ونج�اح الس�ید 

االتحاد األوروبي

إض��افة إل��ى ذل��ك، م��ا ت��زال  

مب��ادرات محلی��ة واض��حة المع��الم للخ��روج بالبل��د إل��ى ب��ر األم��ان؛ نظ��ًرا لتص��در الق��وى اإلقلیمی��ة 

للمشھد، وكذلك الفواعل المحلیة التي تفضل الخیارات العس�كریة

التي تمتلك رؤیة وطنیة لحل الصراع

القضیة األخرى ھي قضیة السالح، وھذه القضیة ھي مربط الفرس وتحتاج لجھود  

لحلھا، إذ ال یمكن أن تنجح التس�ویة السیاس�یة طالًم�ا وس�الح الدول�ة الیمنی�ة بی�د الحرك�

وكذلك ما یزال المجلس االنتقالي یتمسك باألسلحة الثقیلة



 

 

وحل ھ�ذه المعض�لة یتمث�ل م�ن خ�الل الجھ�ود الدولی�ة واإلقلیمی�ة إلیج�اد 

أخ�رى للض�غط  حل لھا وفق القرارات الدولیة الخاصة بالصراع في الیمن، أو البحث عن وسائل

 كم��ا أن ھن��اك مش��كلة أخ��رى، وتتمث��ل بانتش��ار

الجماع��ات المس��لحة خ��ارج إط��ار مؤسس��ات الدول��ة، وھ��ذه الجماع��ات بحاج��ة إل��ى دمجھ��ا ف��ي 

إض��افة إل��ى الجوان��ب  . مؤسس��ات الدول��ة الیمنی��ة وف��ق آلی��ة واض��حة أو تس��ریحھا بطریق��ة منظم��ة

باإلض�افة إل�ى ذل�ك،  .في حال تم الوصول إلى تسویة سیاس�یة ش�املة

التصعید العسكري المیداني في جبھة مأرب من قِبل الحركة الحوثیة یعتبر من ضمن الص�عوبات 

الت��ي تواج��ھ المبع��وث ال��دولي الجدی��د، إذ ال یمك��ن الح��دیث ع��ن اس��تمرار المفاوض��ات ف��ي ظ��ل 

ھناك فرص واقعی�ة  ورغم ھذه الصعوبات والتحدیات التي تواجھ التسویة السیاسیة إال أن

 االلت�زاموھ�ذا . بإیج�اد ح�ل للن�زاع ف�ي ال�یمن

النظریة للتسویة السیاس�یة إضافة إلى ذلك، الجوانب 

موج��ودة مث��ل الق��رارات الدولی��ة والمرجعی��ات المحلی��ة واإلقلیمی��ة، إض��افة إل��ى خط��ة المبع��وث 

إیج�اد آلی�ة لتطبیقھ�ا إل�ى ، وال تحت�اج س�وى 

جدی�دة تختل�ف اد آلی�ة إیج� م�ن خ�الل

س��حب الس��الح م��ن ی��د الجماع��ات المس��لحة، والش��روع 

بوقف إطالق النار، وتدفق المساعدات اإلنسانیة العاجل�ة م�ن خ�الل ف�تح المناف�ذ البری�ة والبحری�ة 

والع��ودة  والجوی��ة، واس��تیعاب ك��ل الق��وى الموج��ودة عل��ى األرض وف��ق المرجعی��ات القانونی��ة،

االس�تفتاء الستكمال العملیة السیاسیة من خ�الل تطبی�ق مخرج�ات الح�وار ال�وطني والش�روع ف�ي 
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وحل ھ�ذه المعض�لة یتمث�ل م�ن خ�الل الجھ�ود الدولی�ة واإلقلیمی�ة إلیج�اد  .أي تسویة سیاسیة قادمة

حل لھا وفق القرارات الدولیة الخاصة بالصراع في الیمن، أو البحث عن وسائل

كم��ا أن ھن��اك مش��كلة أخ��رى، وتتمث��ل بانتش��ار .عل��ى ھ��ذه الجماع��ات حت��ى تتخل��ى ع��ن الس��الح

الجماع��ات المس��لحة خ��ارج إط��ار مؤسس��ات الدول��ة، وھ��ذه الجماع��ات بحاج��ة إل��ى دمجھ��ا ف��ي 

مؤسس��ات الدول��ة الیمنی��ة وف��ق آلی��ة واض��حة أو تس��ریحھا بطریق��ة منظم��ة

في حال تم الوصول إلى تسویة سیاس�یة ش�املةیمكن حلھا والتي

التصعید العسكري المیداني في جبھة مأرب من قِبل الحركة الحوثیة یعتبر من ضمن الص�عوبات 

الت��ي تواج��ھ المبع��وث ال��دولي الجدی��د، إذ ال یمك��ن الح��دیث ع��ن اس��تمرار المفاوض��ات ف��ي ظ��ل 

 . كري على األرضاستمرار التصعید العس

ورغم ھذه الصعوبات والتحدیات التي تواجھ التسویة السیاسیة إال أن

بإیج�اد ح�ل للن�زاع ف�ي ال�یمنالمجتمع ال�دولي  التزاملتحقیق السالم منھا استمرار 

إضافة إلى ذلك، الجوانب . ساعد المبعوث على إنجاز مھمتھ

موج��ودة مث��ل الق��رارات الدولی��ة والمرجعی��ات المحلی��ة واإلقلیمی��ة، إض��افة إل��ى خط��ة المبع��وث 

، وال تحت�اج س�وى "اإلع�الن المش�ترك"الدولي األسبق م�ارتن غریفی�ث 

م�ن خ�اللتحقی�ق التس�ویة الش�املة للمجتمع ال�دولي یمكن 

س��حب الس��الح م��ن ی��د الجماع��ات المس��لحة، والش��روع وترك��ز عل��ى كیفی��ة  ،ع��ن األلی��ات الس��ابقة

بوقف إطالق النار، وتدفق المساعدات اإلنسانیة العاجل�ة م�ن خ�الل ف�تح المناف�ذ البری�ة والبحری�ة 

والجوی��ة، واس��تیعاب ك��ل الق��وى الموج��ودة عل��ى األرض وف��ق المرجعی��ات القانونی��ة،

الستكمال العملیة السیاسیة من خ�الل تطبی�ق مخرج�ات الح�وار ال�وطني والش�روع ف�ي 

  .إلخ... على الدستور واالنتخابات وإعادة اإلعمار 

أي تسویة سیاسیة قادمة

حل لھا وفق القرارات الدولیة الخاصة بالصراع في الیمن، أو البحث عن وسائل

عل��ى ھ��ذه الجماع��ات حت��ى تتخل��ى ع��ن الس��الح

الجماع��ات المس��لحة خ��ارج إط��ار مؤسس��ات الدول��ة، وھ��ذه الجماع��ات بحاج��ة إل��ى دمجھ��ا ف��ي 

مؤسس��ات الدول��ة الیمنی��ة وف��ق آلی��ة واض��حة أو تس��ریحھا بطریق��ة منظم��ة

والتياالقتصادیة 

التصعید العسكري المیداني في جبھة مأرب من قِبل الحركة الحوثیة یعتبر من ضمن الص�عوبات 

الت��ي تواج��ھ المبع��وث ال��دولي الجدی��د، إذ ال یمك��ن الح��دیث ع��ن اس��تمرار المفاوض��ات ف��ي ظ��ل 

استمرار التصعید العس

ورغم ھذه الصعوبات والتحدیات التي تواجھ التسویة السیاسیة إال أن  

لتحقیق السالم منھا استمرار 

ساعد المبعوث على إنجاز مھمتھییمكن أن 

موج��ودة مث��ل الق��رارات الدولی��ة والمرجعی��ات المحلی��ة واإلقلیمی��ة، إض��افة إل��ى خط��ة المبع��وث 

الدولي األسبق م�ارتن غریفی�ث 

یمكن ولذلك  ،عملیًا

ع��ن األلی��ات الس��ابقة

بوقف إطالق النار، وتدفق المساعدات اإلنسانیة العاجل�ة م�ن خ�الل ف�تح المناف�ذ البری�ة والبحری�ة 

والجوی��ة، واس��تیعاب ك��ل الق��وى الموج��ودة عل��ى األرض وف��ق المرجعی��ات القانونی��ة،

الستكمال العملیة السیاسیة من خ�الل تطبی�ق مخرج�ات الح�وار ال�وطني والش�روع ف�ي 

على الدستور واالنتخابات وإعادة اإلعمار 

  

  



 

 

  لمستقبل التسویة السیاسیة

الدولی��ة  ف��ي تق��دیم المب��ادرات الواح��دة تل��و األخ���رى دون 

ة على القوى اإلقلیمیة وھذا یعني تكرار تجرب�ة المبع�وثین الس�ابقین، 

استمرار الوضع على ما ھو علیھ، أي مرحلة الالحرب والالس�لم، 

، ة والسیاس��یةاإلنس��انی األوض��اعف النس��یان، مم��ا یف��اقم م��ن 

وخ��روج الوض��ع ع��ن الس��یطرة، وتح��ول البل��د إل��ى كانتون��ات عل��ى أس��س مناطقی��ة وأیدیولوجی��ة، 

، مس�تقبل الم�واطن الیمن�ي س�لبي عل�ى

بطریق��ة مباش��رة عل��ى المص��الح الدولی��ة ف��ي 

غی��ر الت��ي ك��ان یس��تخدمھا مبعوث��و األم��م المتح��دة 

م�ن خ�الل الض�غط عل�ى الق�وى اإلقلیمی�ة بض�رورة وق�ف الح�رب، وھ�ذا یحت�اج لض�غط 

إی�ران، واإلم�ارات، (تدخلة في الص�راع الیمن�ي بم�ا فیھ�ا 

إل�ى ح�راك دول�ي، وإیج�اد  ذل�ك یحت�اج

وتش��كیل س��لطة  ،ودمجھ��ا ف��ي مؤسس��تي ال��دفاع واألم��ن

، یحت�اج المبع�وث ال�دولي إل�ى إص�دار ق�رار 

س�وف یك�ون ف ؛ذلكتحقیق  في غروندبرغ

 انتخاب��اتج��راء إ، وال��یمنع��ادة إعم��ار 

رغب�ة م�دى یعتم�د عل�وھ�ذا الس�یناریو 

 .التسویة

لنق�ل الس�لطة إل�ى مجل�س  من خ�الل توقی�ع اتفاقی�ة سیاس�یة

وتطبی��ق  الجماع��ات المس��لحةض��مانات حقیقی��ة، وآلی��ة واض��حة لن��زع س��الح 

 معالج��ة أس��باب الص��راع، وف��ي ھ��ذه الحال��ة یمك��ن تك��رار تجرب��ة
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لمستقبل التسویة السیاسیة السیناریوھات المتوقعة

الدولی��ة  ف��ي تق��دیم المب��ادرات الواح��دة تل��و األخ���رى دون  اتاس��تمرار البعث�� :

ة على القوى اإلقلیمیة وھذا یعني تكرار تجرب�ة المبع�وثین الس�ابقین، یاستخدام وسائل ضغط حقیق

استمرار الوضع على ما ھو علیھ، أي مرحلة الالحرب والالس�لم، والبقاء في مربع المبادرات، و

ف النس��یان، مم��ا یف��اقم م��ن وربم��ا ت��دخل  القض��یة الیمنی��ة ف��ي مل��

وخ��روج الوض��ع ع��ن الس��یطرة، وتح��ول البل��د إل��ى كانتون��ات عل��ى أس��س مناطقی��ة وأیدیولوجی��ة، 

س�لبي عل�ىوھذا سیكون ل�ھ ت�أثیر وعودة ظھور الجماعات اإلرھابیة، 

بطریق��ة مباش��رة عل��ى المص��الح الدولی��ة ف��ي ، وخط��ره س��یكون إل��ى دول الج��وار

  .البحرین العربي واألحمر

غی��ر الت��ي ك��ان یس��تخدمھا مبعوث��و األم��م المتح��دة اس��تخدام وس��ائل وآلی��ات  :الس��یناریو الث��اني

م�ن خ�الل الض�غط عل�ى الق�وى اإلقلیمی�ة بض�رورة وق�ف الح�رب، وھ�ذا یحت�اج لض�غط 

تدخلة في الص�راع الیمن�ي بم�ا فیھ�ا أوروبي ودولي على القوى اإلقلیمیة الم

یحت�اجوعملی�ة الس�الم،  ل، والقوى المحلیة التي تعرق

ودمجھ��ا ف��ي مؤسس��تي ال��دفاع واألم��ن المس��لحة الجماع��اتآلی��ات واض��حة لح��ل 

، یحت�اج المبع�وث ال�دولي إل�ى إص�دار ق�رار الصدد في ھذاو. انتقالیة مكونة من كل القوى الیمنیة

غروندبرغوفي حال نجح  من مجلس األمن یقضي بوقف الحرب،

ع��ادة إعم��ار یمك��ن ف��تح مل��ف إو، اً أم��ًرا وارد التواف��ق عل��ى التس��ویة

وھ�ذا الس�یناریو . إلخ... تشریعیة ورئاسیة ومحلیة بإشراف المجتمع الدولي

التسویة یعوقضد من  الدولي في اتخاذ اإلجراءات الواقعیة

من خ�الل توقی�ع اتفاقی�ة سیاس�یة ترقیعیھإیجاد حلول  :

ض��مانات حقیقی��ة، وآلی��ة واض��حة لن��زع س��الح رئاس��ي دون وج��ود 

معالج��ة أس��باب الص��راع، وف��ي ھ��ذه الحال��ة یمك��ن تك��رار تجرب��ةوالمرجعی��ات المعت��رف بھ��ا، 

:الس��یناریو األول

استخدام وسائل ضغط حقیق

والبقاء في مربع المبادرات، و

وربم��ا ت��دخل  القض��یة الیمنی��ة ف��ي مل��

وخ��روج الوض��ع ع��ن الس��یطرة، وتح��ول البل��د إل��ى كانتون��ات عل��ى أس��س مناطقی��ة وأیدیولوجی��ة، 

وعودة ظھور الجماعات اإلرھابیة، 

إل��ى دول الج��وارث��اره وس��تمتد آ

البحرین العربي واألحمر

الس��یناریو الث��اني

م�ن خ�الل الض�غط عل�ى الق�وى اإلقلیمی�ة بض�رورة وق�ف الح�رب، وھ�ذا یحت�اج لض�غط  السابقین

أوروبي ودولي على القوى اإلقلیمیة الم

، والقوى المحلیة التي تعرق)والسعودیة

آلی��ات واض��حة لح��ل 

انتقالیة مكونة من كل القوى الیمنیة

من مجلس األمن یقضي بوقف الحرب،

التواف��ق عل��ى التس��ویة

تشریعیة ورئاسیة ومحلیة بإشراف المجتمع الدولي

الدولي في اتخاذ اإلجراءات الواقعیة المجتمع

:السیناریو الثالث

رئاس��ي دون وج��ود 

المرجعی��ات المعت��رف بھ��ا، 



 

 

إدخ�ال اتفاق الس�لم والش�راكة، واتف�اق اس�تكھولوم، وغیرھ�ا م�ن االتفاقی�ات و

وتمكین الجماعات المسلحة لتحقیق طموحاتھ�ا العس�كریة 

األم�ن والس�لم  ھذا س�یكون ل�ھ آث�ار س�لبیةعلى

من خالل الوضع المیداني على األرض یتضح بأن بعض القوى الیمنیة وخصوًصا 

الیمنیة سوف تراوح  المعضلةأن 

تغیر جذري في الموقف الدولي تجاه األطراف 

أن یكون  یُفضل الداخلیة قیداتولذلك، معالجة التع

وى اإلقلیمیة تدخلھا محور التركیز حتى یتم إنھاء الصراع بشكل جذري، وھذا یتطلب وقف الق

األمم  بإشرافإن تحقیق التسویة السیاسیة واالنتقال إلى عملیة انتقالیة 

تأخذ بعین  اتالمتحدة یحتاج إلى البحث عن وسائل ومقاربات جدیدة مغایرة، وھذه المقارب

قیقة ما یدور على وح، وإعادة النظر في تطبیقھا بجدیة

الطرف  األرض، وتحدید الطرف المعرقل للتسویة، وإیجاد وسائل ضغط واقعیة حتى یرضخ

ر إنساني ال وكما أن استمرار النظر لألزمة الیمنیة من منظ

تطبیق الجوانب األمنیة  تفعیل مؤسسات الدولة في المناطق المحررة من خالل

لالستماع وفتح المجال  ،المنھارة

للقوى القبلیة، والشباب، والمرأة، ومنظمات المجتمع المدني، واألحزاب السیاسیة، والقوى 

 رؤیة لحل المعضلة الیمنیة التي لھا
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اتفاق الس�لم والش�راكة، واتف�اق اس�تكھولوم، وغیرھ�ا م�ن االتفاقی�ات وو المبادرة الخلیجیة،

وتمكین الجماعات المسلحة لتحقیق طموحاتھ�ا العس�كریة  لفترات قادمة، الیمن في مربع الفوضى

ھذا س�یكون ل�ھ آث�ار س�لبیةعلىوالسیاسیة على حساب الیمنیین ومستقبل أجیالھم، و

من خالل الوضع المیداني على األرض یتضح بأن بعض القوى الیمنیة وخصوًصا 

أن ، مما یعني السیاسیة الجماعات المسلحة غیر جاھزة للتسویة

تغیر جذري في الموقف الدولي تجاه األطراف ھناك مكانھا خالل الفترة القادمة، ما لم یكن 

ولذلك، معالجة التع.اإلقلیمیة والمحلیة المعیقة للتسویة السیاسیة

محور التركیز حتى یتم إنھاء الصراع بشكل جذري، وھذا یتطلب وقف الق

إن تحقیق التسویة السیاسیة واالنتقال إلى عملیة انتقالیة  .الیمنفي 

المتحدة یحتاج إلى البحث عن وسائل ومقاربات جدیدة مغایرة، وھذه المقارب

وإعادة النظر في تطبیقھا بجدیة االعتبار أھمیة المرجعیات القانونیة

األرض، وتحدید الطرف المعرقل للتسویة، وإیجاد وسائل ضغط واقعیة حتى یرضخ

كما أن استمرار النظر لألزمة الیمنیة من منظ .لقرارات الشرعیة الدولیة

  .یخدم التسویة الشاملة

تفعیل مؤسسات الدولة في المناطق المحررة من خالل

المنھارة الجوانب االقتصادیة ومعالجةمن اتفاق الریاض 

للقوى القبلیة، والشباب، والمرأة، ومنظمات المجتمع المدني، واألحزاب السیاسیة، والقوى 

التي لھاتلك  وخصوصااألخرى التي لم تشارك في الحكومة الیمنیة، 

  .یعتبر من ضمن الخطوات األساسیة نحو التسویة الشاملة

المبادرة الخلیجیة،

الیمن في مربع الفوضى

والسیاسیة على حساب الیمنیین ومستقبل أجیالھم، و

  .الدولیین أیًضا

  خاتمةال

من خالل الوضع المیداني على األرض یتضح بأن بعض القوى الیمنیة وخصوًصا   

الجماعات المسلحة غیر جاھزة للتسویة

مكانھا خالل الفترة القادمة، ما لم یكن 

اإلقلیمیة والمحلیة المعیقة للتسویة السیاسیة

محور التركیز حتى یتم إنھاء الصراع بشكل جذري، وھذا یتطلب وقف الق

في في الصراع 

المتحدة یحتاج إلى البحث عن وسائل ومقاربات جدیدة مغایرة، وھذه المقارب

االعتبار أھمیة المرجعیات القانونیة

األرض، وتحدید الطرف المعرقل للتسویة، وإیجاد وسائل ضغط واقعیة حتى یرضخ

لقرارات الشرعیة الدولیة المعرقل

یخدم التسویة الشاملة

تفعیل مؤسسات الدولة في المناطق المحررة من خالل أیًضا،  

من اتفاق الریاض  والعسكریة

للقوى القبلیة، والشباب، والمرأة، ومنظمات المجتمع المدني، واألحزاب السیاسیة، والقوى 

األخرى التي لم تشارك في الحكومة الیمنیة، 

یعتبر من ضمن الخطوات األساسیة نحو التسویة الشاملة


