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إىل  لوا  وتوصَّ املايض،  العقد  خالل  وحوارات  مشاورات  ة  عدَّ اليمنيون  خاض   

أي  تحقيق  إىل  تؤِد  مل  والحوارات  املشاورات  تلك  كلَّ  ولكنَّ  سياسية،  اتِّفاقيات 

للدُّخول  مة  مقدِّ عن  عبارة  بعضها  كان  بل  السياسية،  العمليَّة  يف  واقعي  م  تقدُّ

يف الرصاعات العسكرية ِمن جديد؛ ورغم ذلك، ما تزال فرص إنهاء الحرب وتحقيق 

السالم، ِمن خالل الولوج يف تسوية سياسية شاملة، مطروًحا عىل الطاولة. ويف 

مشاورات  غروندبرغ،  هانس  اليمن،  إىل  الدويل  املبعوث  يجري  السياق،  هذا 

ن مع األحزاب السياسية اليمنية وقوى املجتمع  مكثَّفة يف العاصمة األردنيَّة عمَّ

اع الدائر. املدين لالستمع إىل وجهة نظرها لحلِّ الرصِّ

وقد التقى املبعوث الخاص لألمني العام لألمم املتحدة إىل اليمن مع “قادة من 

أحزاب املؤمتر الشعبي العام والتجمع اليمني لإلصالح والحزب االشرتايك والتنظيم 

للمسارات  األجل  وطويلة  العاجلة  واألولويات  السالم...  عملية  لبحث  النارصي، 
السياسية واألمنية  واالقتصادية. )1(  

ويواصل املبعوث مشاوراته مع حزب “املؤمتر الشعبي العام”، والقوى اليمنيَّة 

األخرى، مبا يف ذلك القوى غري الحزبيَّة، وِمنها: ممثِّلني عن “املجلس االنتقايل”، 

املجتمع  متثِّل  مدنيَّة  وشخصيَّات  أمنيِّني،  و”خرباء  الجامع”  حرضموت  و”مؤمتر 

ة لالستمع  املدين، بحسب ما نرشه مكتب املبعوث  الدويل. )2( وهذه الخطوة مهمَّ

أنَّ  إالَّ  الحكوميَّة،  غري  األخرى  الفواعل  وكذلك  السياسيَّة،  القوى  نظر  وجهة  إىل 

مكتب املبعوث مل يفصح ما إذا كان سوف يلتقي مبمثِّيل جمعة الحويث أم ال.

7/3/2022م، متوفر عىل   1. يستضيفها األردن.. األمم املتحدة تطلق مشاورات حول السالم يف اليمن، الجزيرة نت، يف: 

الرابط التايل:

https://cutt.ly/5ALEznQ

صحفي،  بيان  العمل،  إطار  حول  الثنائية  املشاورات  من  األول  األسبوع  يختتم  غروندبرغ  هانس  الخاص  األممي  املبعوث   .2

مكتب املبعوث الدويل إىل اليمن، يف: 11/3/2022م، متوفر عىل الرابط التايل:

https://cutt.ly/zA3QeVQ
تاريخ االطالع: 14/3/2022م.
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ويف حال مل تقبل الجمعة باملشاركة يف املشاورات الجارية، فهذا يعترب مؤشِّ 

عىل أنَّ املشاورات سوف تقترص فقط عىل املبعوث والقوى السياسية وأطراف 

ته غري سهلة للخروج برؤية  دة، باستثناء جمعة الحويث، ممَّ يجعل مهمَّ مينيَّة متعدِّ

واضحة، وِمن ثمَّ بناء تصوُّر لحلِّ األزمة اليمنية. ويتَّضح أنَّ محاور املشاورات ركَّزت 

حول األولويات العاجلة وطويلة األمد للمسارات السياسية واألمنية واالقتصادية، 
بحسب ما ذكره مكتب املبعوث. )3(

ويعترب الحوار الحلُّ األنجع للوصول إىل تفاهمت إلنهاء الرصاع، وما يحصل بني كلٍّ 

والحوار  الدبلوماسية  بأنَّ  يؤكِّد  دة  متعدِّ ُصعد  عىل  حوار  ِمن  وأوكرانيا  روسيا  ِمن 

أمر رضوري حتَّى يف ظلِّ استمرار الحرب.  ويف اليمن ال يزال الحوار خياًرا إيجابيًّا 

ومهمًّ للبحث عن األرضية املشرتكة بني الفرقاء، سواء بني األطراف املنضوية تحت 

راية السلطة الرشعية، أو بني الحكومة وجمعة الحويث -التي ما تزال تسيطر عىل 

سات الدولة يف العاصمة صنعاء وبعض املحافظات الشملية بقوَّة السالح.  مؤسَّ

مناقشتها،  ثمَّ  وِمن  الرؤية،  وضوح  دون  واحد  طرف  مع  النِّقاشات  استمرار  ولكنَّ 

يحيلها إىل مجرَّد لقاءات بروتوكوليَّة وشكليَّة، مثل تلك املشاورات والحوارات التي 

جرت يف املراحل السابقة.

ومع هذا، فإنَّ محاولة املبعوث الدويل لتقييم املرحلة املاضية واالستمع لألطراف 

اليمنية، لبلورة رؤية واضحة وطرحها عىل الحكومة اليمنية وجمعة الحويث، تُعدُّ 

ِمن وجهة نظر الكثريين خطوة إيجابيَّة. هذه الورقة تتناول املشاورات الحالية يف 

ن(، ِمن خالل التطرُّق إىل سياقها العام، والصعوبات التي  العاصمة األردنيَّة )عمَّ

املنخرطة  اليمنية  القوى  وكذلك  للمبعوث،  وتوصيات  برؤية  والخروج  تعرتضها، 

فيها.

3. نفس املرجع السابق
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السياق العام املصاحب للمشاورات:

ن يف سياق يتَّسم بالتايل: تتمَّ املشاورات الحالية بالعاصمة األردنيَّة عمَّ

باتِّجاه  القبائل  حشد  يف  واستمرارها  العسكري،  بالخيار  الحويث  جمعة  ك  متسُّ  -

مدينة مأرب، وخوض معارك مع قوات الحكومة اليمنية يف كثري ِمن الجبهات. وعىل 

الرَّغم ِمن أنَّ قرار مجلس األمن األخري وصفها بأنَّها جمعة “إرهابيَّة”، وأدان رضباتها 

إالَّ   )4( للحدود،  العابرة 

أنَّه مل يصنفها “جمعة 

جعلها  ممَّ  إرهابيَّة”، 

رضباتها  يف  تستمر 

مبا  للحدود  العابرة 

استهداف  ذلك  يف 

السعودية.  املناطق 

ة لالنخراط يف املشاورات الجارية،  ويف نفس الوقت يتَّضح أنَّ الجمعة غري مستعدَّ

ممَّ يعقِّد ِمن تحقيق الهدف املنشود ِمن وراء هذه اللقاءات واملشاورات التي 

ن. يجريها املبعوث األممي يف عمَّ

الجنوبيَّة  للمحافظات  الوحيد  املمثِّل  بأنَّه  االنتقايل”  “املجلس  قادة  ك  متسُّ  -

والرشقيَّة، وسعيهم إللغاء القرار الدُّويل )2216(، ويف هذا السياق ال يستبعد أن 

يطرح وفد “املجلس” مع املبعوث األممي، خالل لقاءه املرتقب، مطالبه باالنفصال.. 

إلخ. وهذه املواقف سوف تضيف تعقيدات أخرى لهذه املشاورات.

إرهابية”  “جمعة  الحوثيني  تصنيف  بشأن  األمن  مجلس  قرار  وأبعاد  تفسري  حول  يحتدم  الجدل  اليمن:  الحمدي،  خالد   .4

وانعكاساته عىل نشاطها، القدس العريب، يف: 1/3/2022م، متوفر عىل الرابط التايل:

https://cutt.ly/eAG3HVr

تاريخ االطالع: 11/3/2022م.
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- انقسام دوافع القوى اليمنية التي تعارض مرشوع االنفصال االنتقايل، ومرشوع 

االنقالب الحويث، ومتايزها إىل ثالث اتِّجاهات. حيث يرى القسم األوَّل، مبا يف ذلك 

حزب اإلصالح، بأنَّ أيَّ تسوية سياسيَّة يجب أن ترتكز عىل املرجعيَّات الثَّالث )املبادرة 

الخليجية، مخرجات الحوار الوطني، القرار 2216(، وأن يكون الحوار حرًصا بني الحكومة 

وجمعة الحويث. ويطالب القسم الثاين بتغيري بعض قيادات “الرشعية”، مبا يف 

سات الرشعية. فيم يرى القسم الثالث  ذلك نائب الرئيس، تحت عنوان إصالح مؤسَّ

أولوية عودة قادة الدولة إىل الداخل، وِمن ثمَّ بحث كلُّ القضايا، مبا يف ذلك تغيري 

قيادة الرشعية.

“التحالف  سلوك  بشأن   -

مع  التعامل  يف  العريب” 

ظلِّ  يف  اليمنية،  األزمة 

وتوتُّر  الدولية،  التطوُّرات 

يبدو  واشنطن،  مع  العالقة 

املتحدة  العربية  اإلمارات  أنَّ 

نجحت يف انتزاع القرار )2624(، 

تعارض  األمن، ومل  ِمن مجلس 

التنسيق بني الواليات املتحدة و”التحالف العريب” فيم  أنَّ  إالَّ  القرار،  روسيا ذلك 

يخصُّ األزمة يف اليمن ال يبدو أنَّه مييض يف االتِّجاه الذي يرغب به التحالف. وقد 

رفضت اململكة العربية السعودية رفع إنتاج النَّفط، وطلبت مساعدة واشنطن يف 

حرب اليمن. )5( 

5.  Dion Nissenbaum etal, Saudi, Emirati Leaders Decline Calls With Biden During  Ukraine Crisis, The Wall Street 

Journal, published on March 8, 2022, accessed: ) 11 March, 2022(, at: 

https://cutt.ly/MAG4Ahl
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ات حول تحقيق هذه املطالب السعودية، عىل األقل  ولكن، ال يبدو أنَّ هناك مؤشِّ

يف الوقت الراهن، ممَّ سينعكس سلبًا عىل مسارات الحرب والسالم.

؛ ولذا فإنَّ استمرار إيران يف دعمها  - بالنسبة للموقف اإليراين ال يبدو أنَّه قد تغريَّ

السيايس والعسكري لجمعة الحويث يعقِّد الحلَّ السيايس.

الصعوبات التي تواجه املشاورات الجارية

 ِمن الواضح أنَّه ال يزال هناك صعوبات كبرية تنتصب أمام املشاورات الحاليَّة، ويأيت 

عىل رأسها غياب جمعة الحويث عن املشاورات، وضعف دور بعض األحزاب السياسية 

التي يتشاور معها املبعوث الدُّويل حاليًّا، وتدهور الوضع االقتصادي واإلنساين 

ة يف جانب الغذاء، بفعل تداعيات الحرب الروسية  الذي يُتوقَّع أن يزداد سواًء، وخاصَّ

كـ”املجلس  بها  باالعرتاف  تطالب  كثرية  أخرى  محليَّة  فواعل  وظهور  األوكرانية، 

أنّه ِمن املهم إجراء النقاشات مع القوى الفاعلة التي  االنتقايل”. ولذلك، يتَّضح 

عىل  عسكري  حضور  لها 

لوجهة  واالستمع  األرض، 

أيًضا  مينع  ال  وهذا  نظرها؛ 

ملنظَّمت  االستمع  ِمن 

والقوى  املدين  املجتمع 

مبا  األخرى  اليمنية 

وعىل  املرأة.  ذلك  يف 

املستوى اإلقليمي ال يزال 

الحوار بني إيران والسعودية يراوح مكانه، وهذا له تأثري مباش عىل األزمة اليمنية. 
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السيناريوهات املتوقعة:

عىل  ذلك  ويعتمد  املشاورات،  هذه  ِمن  واضحة  برؤية  الخروج  األول:  السيناريو 

مدى االستمع إىل وجهات نظر جميع القوى اليمنية، مبا يف ذلك جمعة الحويث، 

وعىل تجاوب جميع األطراف املعنيَّة، وِمن ثمَّ بلورة مخرجات هذه املشاورات يف 

ابع، يف  إطار خطَّة شاملة ِمن ِقبل مكتب املبعوث الدُّويل لتبنِّيها تحت الفصل السَّ

حال رفضت بعض األطراف القبول بها يف املستقبل.

مينية  أطراف  مع  املتوقع  من  أكرث  لفرتة  املشاورات  استمرار  الثاين:  السيناريو 

دون أخرى مع بقاء استمرار التصعيد العسكري، واالنزالق اىل مواضيع غري جوهرية 

ي�يغتور شخصيات فيها، واتفاق الرياض وغريها، ويبدو أن  مثل اصالح مؤسسة الرئاسة 

هذا السيناريو هو املرجح. 

الحوثيني  ورفض  التسوية،  لتحقيق  الدولية  املحاوالت  فشل  الثالث:  السيناريو 

واتِّساع  العسكري،  الرصاع  استمرار  يعني  وهذا  الدويل،  املبعوث  مع  التعاطي 

النسيان،  ملف  يف  اليمنية  القضية  تدخل  أن  يستبعد  وال  اإلنسانية؛  األزمة  دائرة 

خصوًصا وأنَّ هناك أزمات دولية أخرى أكرث سخونة ِمن األزمة اليمنية. 

الخالصة:

للسالم  جديدة  رؤية  لبلورة  السياسية  األحزاب  مع  املشاورات  إىل  العودة  متثل 

ة بعد أن غيِّب دور األحزاب خالل السنوات املاضية،  خطوة يف االتجاه الصحيح، خاصَّ

ر املشهد العسكري عىل املشهد السيايس، مع التشديد عىل الحاجة ألن  وتصدَّ

تشمل كلُّ املشاورات القوى اليمنية الفاعلة، مبا يف ذلك جمعة الحويث، حتَّى 

تخرج بتصوُّر واضح أليِّ عملية سياسية مستقبلية، وأن تكون األولوية لبلورة خطَّة 

الحل  تجزئة  يف  الخوض  وليس  كامل،  بشكل  القادمة  السياسية  للتسوية  واضحة 

ِمن  مزيد  إىل  يقود  قد  بل  القائم،  الوضع  إنهاء  إىل  يؤدِّي  لن  الذي  السيايس 

سات “الرشعية”، وتغيري قياداتها يف  الفوىض، وتأجيل أيِّ حديث عن إصالح مؤسَّ

ظلِّ  األوضاع  األمنية واالقتصادية والعسكرية الرَّاهنة، ألنَّ هذا قد يقود إىل خالفات 

أكرث مم هو حاصل.
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  توصيات للمبعوث األممي وصنَّاع السياسات: 

-  الرتكيز يف املشاورات عىل القوى السياسية والجمعات املحلية الفاعلة عىل 

أيِّ  صالح  يف  يصبُّ  اإلقليميِّني،  الفاعلني  مع  الجارية  املشاورات  وتوسيع  األرض، 

تسوية سياسيَّة قادمة.

السياسية  الجغرافيا  سالمة  عىل  تؤكِّد  التي  السابقة،  املرجعيَّات  عىل  الرتكيز   -

لليمن ما بعد الحرب، يصبُّ يف صالح األمن واالستقرار الداخيل واإلقليمي.

ل أن يبحث املبعوث الدويل عن آليَّة واضحة للتعامل مع جمعة الحويث، يف  - يًفضَّ

ول دامئة العضويَّة يف  الدُّ حال رفضت الرؤية األمميَّة الجديدة، مبا يف ذلك حثُّ 

مجلس األمن عىل إيجاد وسائل لتنفيذ القرار الدُّويل األخري )2624(، والذي يحظر 

تصدير األسلحة إىل جمعة الحويث ِمن خالل اعرتاض شحنات تهريب األسلحة التي 

العسكري  التصعيد  مستوى  فإنَّ  ذلك  تحقَّق  حال  ويف  للحوثيني،  تهريبها  يتمُّ 

مة  كمقدِّ الحالية،  املشاورات  مسار  عىل  إيجابًا  ذلك  وسينعكس  ينخفض،  سوف 

للتسوية السياسية الشاملة. وإذا مل تجنح جمعة الحويث ألي عمليَّة سياسية فإنَّ 

أفضل وسيلة للتَّعامل معها استصدار قرار دويل ِمن مجلس األمن يصنِّفها “جمعة 

إرهابيَّة”، والتعامل معها وفًقا لقرارات الرشعيَّة الدوليَّة.

- وليك تنجح املشاورات التي يقوم بها املبعوث األممي لبناء الثِّقة ال بدَّ ِمن الرتكيز 

عىل الوضع اإلنساين وفتح الطرقات بني املحافظات لتسهيل حركة املواطنني.

الشامل،  للحل  رؤيته  األممي  املبعوث  م  يقدِّ أن  املشاورات  انتهاء  بعد  ل  يُفضَّ  -

األمنية  الجوانب  خطَّته  تتضمَّن  وأن  “غريفيث”،  سلفه  فعل  كم  الحل  تجزئة  وليس 

والوضع  النار،  إطالق  وقف  يكون  وأن  واحد.  آن  يف  والسياسية  والعسكرية 

مة،  كمقدِّ مستقبليَّة  رؤية  أيِّ  يف  األولويات  سلم  عىل  واإلنساين  االقتصادي، 

السياسية  الرشاكة  إىل  وصواًل  واألمنية  العسكرية  الجوانب  بتنفيذ  البدء  ثمَّ  وِمن 

الشاملة.



9

ف
قـ

مو
ير 

قد
ت

فيها  البدء  يتم  ال  سياسية  تسوية  أيَّ  أنَّ  عىل  الرتكيز  يجب  السياق  هذا  ويف 

اكة”  والرشَّ لم  السِّ “اتِّفاق  وفشل  تنجح،  أن  ميكن  ال  والعسكرية،  األمنية  بالجوانب 

2019م،  2014م، و”اتِّفاق الرياض” املوقَّع عليه يف عام  املوقَّع عليه يف عام 

خري دليل عىل ذلك.

الحرب،  استمرار  ظلِّ  يف  الجارية،  املشاورات  يف  رئايس  مجلس  تشكيل  طرح    -

لن يقود إىل سالم دائم ومستدام. لكن، بعد وقف الحرب باإلمكان التَّوافق عىل 

خطَّة واضحة للعملية االنتقالية مبا يف ذلك تشكيل مجلس رئايس يدير العملية 

االنتقالية.
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من نحن؟

اإلقليمية،  واملؤثرات  اليمني،  الشأن  بدراسة  تهتم  مستقلة،  بحثية  مؤسسة 

والدولية عليه، من خالل قراءة املايض، وتحليل الحارض، واسترشاف القادم، بهدف 

املشاركة اإليجابية يف رسم مستقبل اليمن.

الرسالة:

نسعى لتقديم رؤى وحلول تدعم ُصنَّاع القرار وقادة الرأي، حول قضايا اليمن السياسية، 

واالقتصادية، واالجتمعية، من خالل تنفيذ الدراسات والبحوث ذات املصداقية، واملهنية 

العالية، عرب فريق متميِّز من الخرباء والباحثني.

القيم:

املصداقية واملهنية.

التطــــوير املستـمـــر.

املــــــسئــــــــــــــولية.

التعـــــاون والشــراكة.

الرؤية:

املرجع األهم يف الشأن اليمني محليا وخارجيا.

األهداف اإلسرتاتيجية:

1- التأثري يف القرارات والسياسات املتعلِّقة بالشأن اليمني.

2- املساهمــة يف رفع الوعــي السيايس والدميقراطــي.

3- تعزيز قيم السالم والتعايش املشرتك.

4- رسـم رؤى وتصوُّرات ملستقبل اليمن يف إطاره اإلقليمي والدويل.

5- تشجيع ودعم املبادرات البحثية لالرتقاء بالعمل البحثي والوعي  اإلسرتاتيجي.


