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ــور  ــة والص ــالت المكوكي ــر الرح ــق عب ــه ال يتحق ــة، لكن ــانية نبيل ــة إنس ــالم قيم الس  
الدبلوماســية أمــام الكاميــرات. يقــول المثــل الالتينــي: إذا أردت الســلم فاســتعد للحــرب، 
ــه. إن  ــن صنع ــب م ــالم أصع ــى الس ــة عل ــى أن المحافظ ــد عل ــزي يؤك ــل اإلنجلي ــا المث بينم
اليمنييــن اليــوم بحاجــة إلــى صنــع الســالم ومــن ثــم الحفــاظ عليــه، ولكــن هــذا لــن يتحقــق 
ــه،  ــاظ علي ــم الحف ــن ث ــه، وم ــتطيع فرض ــة تس ــوى فاعل ــود ق ــة، ووج ــة حقيقي ــدون رغب ب
أّمــا التعويــل علــى الوســيط األممــي فــي تحقيقــه فــال يمكــن البنــاء عليــه؛ ألن التجــارب 

ــة.   ــذه المنظم ــل ه ــت فش ــة أثبت الماضي

ــى،  ــدول العظم ــح ال ــا لمصال ــرك وفق ــدة تتح ــم المتح ــا، أن األم
ً

ــح أيض ــن الواض م  
ولهــذا تريــد فــرض تســوية سياســية بمــا يتماشــى مــع المصالــح الدوليــة، ولــو كان ذلــك 
علــى حســاب اليمــن وســالمته ووحــدة أراضيــه ومصالــح القــوى الوطنيــة الفاعلــة. إضافة 
إلــى ذلــك، أن المجتمــع الدولــي لديــه مصالحــه الخاصــة، وينظــر لليمــن مــن منظــور أمنــي 
ــدر  ــا، بق ــلحة أو غيره ــات مس ــواء جماع ــن س ــم اليم ــذي يحك ــن ال ــم م ــاني، وال يهت وإنس
مــا يهمــه مــن يحافــظ علــى مصالحــه، ولــو كان ذلــك خــارج إطــار القانــون الدولــي. وفــي 
ــن  ــن يك ــن ل ــي اليم ــه ف ــى مصالح ــاظ عل ــي أن الحف ــع الدول ــدرك المجتم ــياق ال ي ــذا الس ه
عبــر القفــز علــى مصالــح القــوى الوطنيــة الموجــودة علــى األرض والتــي تقــف إلــى جانــب 
ــذ  ــى تنفي ــل عل ــون، وتعم ــيادة القان ــل س ــن أج ــي م ــتورية وتضح ــالد الدس ــات الب مؤسس
المرجعيــات القانونيــة، بمــا فــي ذلــك قــرارات الشــرعية الدوليــة التــي صــدرت مــن مجلــس 

ــي 2216.    ــرار الدول ــا الق ــي، ومنه ــام الدول ــي النظ ــة ف ــى هيئ ــو أعل ــن- وه األم

تّدخلــت األمــم المتحــدة علــى الخــط في األزمــة اليمنيــة منذ العــام 2011، وأرســلت   
المبعــوث األول جمــال بــن عمــر 2011-2015، ولكنــه لــم يركــز علــى جــذور األزمــة اليمنيــة، 
ــة األمــم المتحــدة دون  بــل كان يحــاول أن يمســك بزمــام المبــادرة، ويســعى لفــرض رؤي
ــن  ــذره م ــي، وتح ــع الميدان ــورة الوض ــدرك خط ــت ت ــي كان ــة الت ــوى الوطني ــتماع للق االس
التمــادي فــي تمريــر األجنــدات التــي ال تتوافــق مــع المصالح العليا للشــعب اليمنــي، ولكنه 
ــه كان يتحــاور مــع المليشــيات الحوثيــة 

ّ
ــه الحاكــم الفعلــي للبــالد، بــل أن

ّ
كان يتصــرف وكأن

المســلحة وهــي تســقط المــدن الواحــدة تلــو األخــرى، وفــي نفــس الوقــت كان يضغــط 
علــى الدولــة والقــوى السياســية بضــرورة إشــراك هــذه المليشــيات فــي الحــوار الوطنــي، 
وهــي لــم تتخــل عــن الســالح حينهــا، بــل كان يوعــز للقــوى السياســية أن األمــور تمشــي 
فــي االتجــاه الصحيــح، ولكــن الغريــب أن بعــض القــوى السياســية وحتــى قيــادة الدولة في 
المرحلــة االنتقاليــة كانــت تتصــور أن المجتمــع الدولــي ســوف يوقــف عبــث المليشــيات، 
ــة  ــقاط حكوم ــب بإس ــاء وتطال ــة صنع ــوق العاصم ــيات تط ــأت أن المليش ــا تفأج ولكنه
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محمــد  يرأســها  كان  التــي  الوطنــي  الوفــاق 
ســالم باســندوة. وغــداة ســقوط العاصمــة 
تــم   2014 ســبتمبر  أيلــول/   21 فــي  صنعــاء 
توقيــع اتفــاق الســلم والشــراكة تحــت رحمــة 
وبندقيــة الحركــة الحوثيــة، ولكنهــا لــم تلتــزم 
بــل  والعســكرية،  األمنيــة  جوانبهــا  بتنفيــذ 
أســقطت البــالد بالقــوة العســكرية، وأدخلــت 
خــرج  وحينهــا  مظلــم،  نفــق  فــي  الشــعب 
ــأن  ــن عمــر وأكــد ب المبعــوث الدولــي جمــال ب

ــح. اليمــن فــي مهــب الري

اســتمر  الــذي  الثانــي  المبعــوث  أّمــا    
لــم   ،2018-2015 عامــي   بيــن  عملــه  فــي 
يكشــف حقيقــة الطــرف المعرقــل للســالم 
حيــث  الكويــت،  مشــاورات  نهايــة  فــي  إال 
أكــد: »أن دول مجلــس التعــاون كانــت تحــاول 
اليمنيــة  الدولــة  بيــن  الكويــت  حــوار  خــالل 
والمليشــيات الحوثيــة أن تضغــط أكثــر علــى 
األطــراف لكــن مــا حصــل كان واضحــا، وهــو 
للتنــازل  مســتعدين  ليســوا  الحوثييــن  أن 
أراد  مــا  إذا  حــل  هنــاك  يكــون  أن  يمكــن  وال 
ــون  ــالحهم أو أن تك ــك بس ــون التمس الحوثي
الدولــة.« إطــار  خــارج  عســكرية  قــوة  لهــم 

المبعــوث  جــاء   2018 عــام  وفــي    
األممــي الثالــث، وهــو بريطانــي، ولديــه خبــرة 
يعمــل  وكان  النزاعــات،  فــض  فــي  طويلــة 
كمديــر تنفيــذي للمعهــد األوروبــي للســالم. 
ــاز  ــق أي انج ــم تحق ــرات ل ــك الخب ــن، كل تل ولك
البســيطة  النجاحــات  بعــض  باســتثناء  يذكــر 

قســًرا.   والمختطفيــن  األســرى  ملــف  فــي 
فــي  غريفيــث  األممــي-  المبعــوث  وفشــل 
تنفيــذ اتفاقيــة ســتوكهولم- التــي وقّعــت 
برعايــة المجتمــع الدولــي وباشــرافه شــخصًيا 
نهايــة العــام 2018، وكان يعــول علــى هــذه 
ــامل  ــالم الش ــق الس ــة لتحقي ــة كبداي االتفاقي
عــن  غريفيــث  يتحــدث  ولــم  اليمــن.  فــي 
بيــن  باعتبــاره  اليمــن  فــي  الصــراع  حقيقــة 
ــة  ــة ثيوقراطي ــن حرك ــوري وبي ــام الجمه النظ
بنــاًء  بالقــوة  الشــعب  حكــم  تريــد  مســلحة 
علــى نظريــات فلســفية وسياســية ال تمــت 
ــع  ــاور م ــم  يتح ــه ل

ّ
ــا أن ــة. كم ــع بصل ــى الواق إل

األطــراف المحليــة الفاعلــة بطريقــة كافيــة، 
بــل توجــه للحديــث عــن الســالم مــن خــالل 
النســوي وبعــض  التيــار  عقــد جلســات مــع 
ال  التــي  النــدوات  بعــض  وإقامــة  الشــباب، 
صلــة لهــا بالصــراع فــي اليمــن ال مــن قريــب أو 
ــن  ــل م ــة تجع ــف األممي ــذه المواق ــد. ه بعي
الصعــب تنفيــذ تســوية سياســية عادلــة تحــت 

إشــرافها.

غريفيــث  أطلــق   2020 عــام  وفــي   
الصــراع  لحــل  المشــترك(  مبادرتــه )االعــالن 
فــي اليمــن، وركــز علــى الجوانــب اإلنســانية، 
ــوية  ــي تس ــول ف ــار، والدخ ــالق الن ــف إط ووق
بتلــك  اليمنيــة  الحكومــة  وقبلــت  شــاملة، 
المبــادرة، ولكــن لــم تقبــل الحركــة الحوثيــة 
ســالم  مبــادرة  باطــالق  قامــت  بــل  بذلــك، 

الحــرب. فــي  المنتصــرة  هــا 
ّ
وكأن
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وهكــذا، تحــرك غريفيــث بنفــس األليات   
األممــي  المبعــوث  بهــا  يتحــرك  كان  التــي 
األســبق جمــال بــن عمــر، واســتمر فــي الحيــاد 
ويمكــن أن نســميه الحيــاد الســلبي. وفــي آخــر 
إحاطــة لــه فــي شــهر يونيــو2021 أكــد بأنــه 
صنعــاء،  فــي  الحوثيــة  الحركــة  زعيــم  قابــل 
وقــال لــه: »أنَّ حركــة أنصــار اللــه لــن تدخــل 
ــار إال بعــد 

َّ
فــي مفاوضــات لوقــف إطــالق الن

والمطــار...  الموانــئ  بشــأن  اتفاقيــة  تنفيــذ 
بينمــا الحكومــة اليمنيــة، أصــرت مــن جهــة 
أخــرى، علــى أن يتــّم االتفــاق علــى كل هــذه 
ووقــف  المطــار،  الموانــئ،  أي  القضايــا 
السياســية  العمليــة  واطــالق  النــار،  إطــالق 
وتنفيذهــا كحزمــة واحــدة مــع التركيــز علــى 
ــذه  ــالل ه ــن خ ــار.« وم

َّ
ــالق الن ــف إط ــدء وق ب

ــد  ــأن الحركــة الحوثيــة ال تري االحاطــة ُيفهــم ب
وقــف إطــالق النــار إال وفــق شــروطها، وتريــد 
العربيــة  المملكــة  مــن  الرســمي  االعتــراف 
الســعودية والمجتمــع الدولــي بهــا كســلطة 
بــه  تقبــل  لــن  مــا  وهــذا  عليــا.  سياســية 
الحكومــة اليمنيــة والقــوى الوطنيــة بشــكل 

عــام. 

 

األمــم  ســتنجح  هــل  المطــروح  والســؤال 
المتحــدة فــي إيجــاد تســوية سياســية شــاملة 
فــي اليمــن؟ فــي الحقيقــة ال تملــك األمــم 
المتحــدة العصــا الســحرية، وفي نفــس الوقت 
تاريــخ هــذه المنظمــة واضــح؛ حيــث لــم تنجــح 
بعــض  فــي  إال  الدوليــة  النزاعــات  فــك  فــي 
العــراق وبيــن  بيــن  المناطــق مثلمــا حصــل 
وإيــران فــي نهايــة ثمانينيــات القــرن الماضــي، 
وســوريا،  فلســطين،  فــي  فشــلت  ولكنهــا 
وفــي أكثــر مــن بلــد أفريقــي وأســيوي. ولهــذا، 
تســتطيع األمــم المتحــدة إدارة األزمــة فــي 
ــا   جذرًي

ً
ــال ــدم ح ــن أن تق ــن ال يمك ــن، ولك اليم

يعنــي  ممــا  اليمنيــة،  الداخليــة  للمشــاكل 
عدمــه  مــن  الوســاطة  فــي  اســتمرارها  أن 
ــي  ــول ف ــرب، والدخ ــف الح ــى وق ــؤدي إل ــن ي ل
ــق  ــاك تواف ــن هن ــم يك ــا ل ــية م ــة سياس عملي
إقليمــي ومحلــي إلنهــاء الصــراع الدائــر فــي 
البــالد، أو وجــود طــرف قــوي يقلــب المعادلــة 
ــوية  ــي تس ــول ف ــم الدخ ــن ث ــى األرض، وم عل

شــاملة.
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التحديات التي تواجه المبعوث األممي القادم

أمــام  والتحديــات  الصعوبــات  مــن  الكثيــر  هنــاك 
خــالل  تعيينــه  المتوقــع  األممــي  المبعــوث 
ــاني:  ــتوى اإلنس ــى المس ــا عل ــة منه ــرة القادم الفت
ملــف األســرى والمختطفيــن قســًرا، وحصــار تعــز، 
والملفــات األمنيــة، والسياســية، والعســكرية...إلخ. 

علــى ســبيل المثــال:



األزمــة  	 جــدار  اختــراق  القــادم  األممــي  المبعــوث  يســتطيع  لــن 
وخاصــة فــي المجــاالت األمنيــة، واالقتصاديــة، والعســكرية بســبب 

تضــارب المشــاريع السياســية للقــوى المحليــة.

انعــدام الثقــة بيــن الحكومــة والقــوى المناوئــة لهــا بمــا فــي ذلــك  	
قــوى التمــرد فــي صنعــاء وعــدن، وهــذا ســيجعل مهمتــه صعبــة.

بشــكل  	 اليمنــي  الصــراع  فــي  متدخلــة  إقليميــة  فواعــل  وجــود 
مباشــر وال تريــد هــذه القــوى إال تســوية سياســية وفقــا لمصالحهــا 

السياســية، واالقتصاديــة، والعســكرية، واألمنيــة... إلــخ.

التحــدي األخــر هــو أن القــوى المســلحة فــي صنعــاء وعــدن غيــر  	
مســتعدة لتنفيــذ أي التــزام أو تقديــم تنــازالت جوهريــة.

ولهــذا فــإن أفضــل مقاربــة للمبعــوث الدولــي الجديــد الحــرص علــى الحــوار 
مــع القــوى الفاعلــة علــى األرض التــي لديهــا القــدرة علــى نقــض االتفاقــات، 
وهــذا لــن يتــم إال مــن خــالل الحــوار مــع القــوى اإلقليميــة التــي تقــف 
خلــف بعــض القــوى المحليــة الداخليــة، ثــم االنتقــال إلــى القــوى المحليــة 
البــارزة، وهــي القــوى الوطنيــة التــي تمثــل الشــرعية السياســية والقانونيــة، 

ــي(. ــس االنتقال ــة والمجل ــة الحوثي ــلحة )الحرك ــع المس والمجامي
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ــة  ــاك خمس ــبق هن ــا س ــى م  عل
ً
ــاء وبن

ســيناريوها متوقعــة

الســيناريو األول: الضغــط علــى حركــة التمــرد 
السياســية  بالتســوية  بالقبــول  الحوثيــة 
ووقــف إطــالق النــار دون نــزع ســالحها، وفــي 
اتفــاق  ســيناريو  تكــرار  يعنــي  الحالــة  هــذه 
ــاق  ــاض، واتف ــاق الري ــراكة، واتف ــلم والش الس

ســتوكهولم.

القــوى  علــى  الضغــط  الثانــي:  الســيناريو 
كأمــر  الحوثيــة  الحركــة  بقبــول  السياســية 
وعــدم  األزمــة،  جــذور  معالجــة  دون  واقــع 
ــة  ــية الوطني ــوى السياس ــح الق ــاة مصال مراع
ــى  ــم عل ــي القائ ــروع الحوث ــه المش ــي تواج الت
إقصــاء اآلخــر، وهــذا يعنــي القبــول بالتســوية 
المصالــح  مــع  يتناســب  بمــا  السياســية 
اإلقليميــة والدوليــة، مــع غيــاب تــام لمصالــح 
القــوى الوطنيــة، وفــي هــذه الحالــة لــن تقبــل 
القــوى الوطنيــة بهــذه التســوية ممــا يعنــي 
فتــح البــاب علــى مصراعيــه لصراعات عســكرية 

قادمــة. 

 الســيناريو الثالــث: اســتمرار المفاوضــات  مع 
ــة  ــوى الداخلي ــة والق ــة الفاعل ــوى الخارجي الق
سياســية  تســوية  أي  نقــض  علــى  القــادرة 
الحوثــي(، دون تحقيــق  )االنتقالــي،  قادمــة  
أي تقــدم سياســي ملمــوس، وهــذا يعنــي 
المواطــن  وســيكون  الــدم،  نزيــف  اســتمرار 

اليمنــي هــو المتضــرر.

سياســية  تســوية  إيجــاد  الرابــع:  الســيناريو 
يبســط  بحيــث  الحــرب،  مخرجــات  علــى  بنــاء 
ثــم  ومــن  يــده،  تحــت  مــا  علــى  طــرف  كل 
تشــكيل حكومــة شــراكة مكونــة مــن فصائــل 
وفكرًيــا...  وسياســًيا  عســكرًيا  متناقضــة 
الحوثيــة،  الحركــة  القــوى هــي:  إلــخ. وهــذه 
السياســية  والقــوى  االنتقالــي،  والمجلــس 
المشــاركة فــي الحكومــة اليمنيــة، وكذلــك 
وهنــاك  صالــح،  لطــارق  التابعــة  المجاميــع 
ــة  ــذه الحال ــي ه ــرى. وف ــوى أخ ــر ق ــا تظه ربم
ــة  ــة المناطقي ــي المحاصص ــول ف ــي الدخ يعن
مشــروع  غيــاب  ثــم  ومــن  والمذهبيــة، 
ظاهــرة  وبــروز  االتحاديــة،  الوطنيــة  الدولــة 
ذلــك،  وغيــر  الفســاد  وانتشــار  المحســوبية 

ولبنــان. العــراق  ســيناريو  تكــرار  ثــم  ومــن 

الســيناريو الخامــس: فــرض ســلطات الدولــة 
وإنهــاء التمــرد المســلح، وهــذا لــن يتــم إال 
ــع دعــم المليشــيات  مــن خــالل تجفيــف مناب
المســلحة، واعتــراض شــحنات األســلحة التــي 
ــن يتحقــق  هــرب لهــذه المليشــيات، وهــذا ل

ُ
ت

ومــن  اليمنــي،  الوطنــي  الجيــش  بدعــم  إال 
ثــم الدخــول فــي تســوية سياســية شــاملة 
يكــون للدولــة اليــد العليــا، وفــي هــذه الحالــة 
ســوف يتــم تطبيــق مخرجــات الحــوار الوطنــي 
وبنــاء مؤسســات الدولــة علــى أســس وطنيــة 
صحيحــة، وهــذا مــا يتطلــع إليــه أبنــاء اليمــن.
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