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 سنوات أربع بعـد السياسية التسوية وسيناريوهـات فــرص

 ] دراسة [  الـيمن عـلى العـدوانية الحرب من

 

 _صبري _عـلي عــبدهللا#

  سياسي وباحث كاتب

 

 تسنوية مالمن  األفن  فني تلنو  بالدننا علنى العدوانينة الحنرب منن الخامس العام عتبة على ونحن

 المعنينة األطنرا  بكن  الندف  باتجنا  النيمن إلنى ومبعوثهنا هدتج التي المتحدة، األمم برسم سياسية

 العمليننا  إيقنا  إلنى المفضنية المتطلبنا  منن األدنننى الحند علنى التوافن  إلنى والصنرا  باألزمنة

 بعنند مننا أعبننا  وتقاسننم السننلطة فنني الشننراكة علننى تقننوم انتقاليننة مرحلننة فنني والشننرو  العسننكرية

 .الحرب

 تطنرأ التني الميدانينة والمعوقنا  العراقين  رغنم المهمة هذ  إنجاز على المتحدة األمم يساعد ومما

 منحنازة تبندو األمنن مجلنس علنى المهيمننة الكبنر  الندو  ذلن  فني بمنا الدولي المجتم  أن تباعا،

 جديندة أممينة قنرارا  الغنر  لهنذا تبنن  وقند مضنى، وقن  أي منن أكثنر النيمن فني التهدئنة إلنى

 .السياسي الح  بمرجعيا  عر ي ما حو  التوازن من نوعا أحدث 

 إيجابية مناخا  وتوفر  سب  فقد اليد، متناو  في بات  السياسية التسوية أن يعني ال ذل  أن إال

 ضنراوة أكثنر العسنكري التصنعيد وعناد السياسني، الحن  فنر  تبندد  منا سرعان ثم الساب  في

"  قاعنندة تحن  فاجنت م ألينة االسنتعداد أهبنة فني صنننعا  طنر  يجعن  النذي األمنر قبن ، ذي منن

 ".الزناد على واليد التفاو 

 بداية م  مسدود طري  إلى وص  الذي السويد اتفا  مت  استقرا  الباحث يحاو  الورقة هذ  في

 حو  االنتشار عمليا  وبالذا  االتفا ، تنفيذ تطبي  محاوال  ك  فشل  حيث م،9112 مارس

 خارجيننة وزيننر إن حتننى األطنرا ،  مختلنن مننن وإعالمنني سياسني تصننعيد وسننط الحدينندة ميننا 

السويد اتفا  تطبي  لجهة أخيرة فرصة أمام اليمن أن مؤخرا   هدد بريطانيا
[1]

. 

 حنا  أخنر  فرصنا هننا  أن أم األخيرة، الفرصة السويد تفاهم يعد ه : نفسه السؤا  يطر  هنا

 تطبيقه؟ وتعثر االتفا  فش 

 السنابقة، الفنر  فشن  إلنى أد  التني ألسبابا في البحث توجب كهذا سؤا  على اإلجابة أن بيد

 . البع  لد  أخيرة فرصة مجرد األخر  هي كان  والتي
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 وحتنى. نضنوجها يكتمن  لنم بمتغيرا  منوط تل  أو الفرصة هذ  نجا  عن الحديث أن يبدو لكن

 أيضنا  نقنرأ أن المناسنب فمنن األر ، علنى نناجز سياسي ح  إلى وتدف  المتغيرا  هذ  تنضج

 لعوامننن  وفقنننا واالسنننتدامة، النجنننا  فرصنننة لنننه تتنننوافر أن يمكنننن النننذي السياسننني لحننن ا طبيعنننة

 النيمن علنى العدوانينة الحنرب واستخالصنا  دروس منن ومصنداقياتها قوتهنا تكتسب موضوعية

 .الماضية السنوا  األرب  خال 

   

 : تكتمل لم ومحاوالت فرص -1

 المننددة األصنوا  تعالن  النيمن، لنىع العدوانينة وعملياتهنا الحنزم عاصنفة انطنال  من  بالتوازي

 الوقن  الحنرب تجناوز  أن وبعند. والتفناو  الحوار عبر السياسي الح  إلى والداعية بالحرب

 الحسنم تحقين  عنن السنعودي التحال  وعجز الشعبية واللجان الجيش صمود ظ  في لها المتوق 

 المبعننوث مننن بإشننرا  رسننمية غيننر مشنناورا  مسننقط العمانيننة العاصننمة احتضننن  العسننكري،

 التفناهم إلنى المشناورا  وأفضن . األطنرا  مختلن  من وبمشاركة الشيخ، ولد اسماعي  األممي

نقاط سب  على
[2]

 آلينة من  ،9912 القنرار  علنى الشنعبي والمنؤتمر هللا أنصنار موافقة تضمن  ،

 .األر  على القو  وتوازن يتال م بما القرار لتنفيذ عملية

هشنة إنسنانية هدننة عنن اإلعنالن وبعيد الملزمة، غير مسقط تفاهما  على بنا 
[3]

 مبعنوث دعنا ،

 بالفعن  وانعقند . جنين  فني التفناو  إلنى اليمنينة األطنرا  الشنيخ ولند اسنماعي  المتحندة األمم

 إيجابينة، نتنائج دون انفضن  م،9112 يونيو 12-12 الفترة خال  مباشرة غير مفاوضا  جولة

 الننذي السنعودي، التحنال  لصنال  نوعنه منن األو  وهنن اختنرا  إلنى أد  عسنكري تصنعيد تالهنا

 تراخنني مننن مسنتفيدة ،9112 يوليننو فنني عندن ومحافظننة ميننا  علننى السننيطرة منن قواتننه تمكنن 

 .الفطر عيد وإجازة رمضان شهر خال  صنعا ، طر  على المحسوبة الشعبية واللجان الجيش

 األمننن مجلنس قننرار نفينذت اشننترط النذي الريننا  وفند تعننن  إلنى المفاوضننا  هنذ  فشنن  ويرجن 

 عليهنا اشنتغ  التني مسنقط تفاهما  متجاهال التفاصي ، في الخو  ودون شروط، دون ،9912

 .األممي المبعوث

 عرقلنة علنى بالعمن  السنعودية الحنوثي حمنز  جنين  مفاوضنا  إلنى هللا أنصار وفد رئيس واتهم

 رفنن  الننذي آلخنرا الطننر  علنى الريننا  مارسننتها كبينرة ضننغوطا  عنن كاشننفا   المفاوضنا ،

 الحنوار طاولنة علنى مطروحنا   كنان النذي والشنام  الندائم النار اطال  وق "  مطلب م  التعاطي

 لمرحلننة -بنظننر  -وأسسنن  مهنند  فقنند تمامننا، تفشن  لننم جنينن  مفاوضننا  أن وقننا  عنناد لكننه ،"

مقبلة
[4]

 . 

 فشنل  أنهنا إال ،(م9112 ديسنمبر)  جنين  فني المفاوضنا  منن ثانينة جولنة انعقند  فقد وبالفع 

 أن هللا ألنصنار الرسنمي النناط  عبدالسنالم محمند وذكنر. اتفا  أي إلى التوص  في األخر  هي

الميالد أعياد دخو  بذريعة المشاورا  لف  تدخ  األمريكي السفير
[5]

. 
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 الخيننار وأن االنكسننار، علننى عصننية صنننعا  أن للتحننال  تبننين أن وبعنند أشننهر بضننعة بعنند لكننن

 الصناروخية القنوة وأن خاصة السكانية، الكثافة ذا  الجبلية المناط  في لهأك يؤتي لن العسكري

 العسننكرية وترسننانته العنندو منن  رعننب تننوازن شننك  مننا فاعنن ، بشننك  المعركننة دخلنن  لصنننعا 

 إعالميا زخما واكتسب  م،9112 إبري  في بالكوي  اليمنية السالم مشاورا  انطلق  الضخمة،

 أكسنب منا المبندأ، حينث منن الننار إطنال  بوقن  القبنو  األطرا  وأعلن  كبيرا، دوليا واهتماما

 .السابقة التجارب إليها افتقر  التي الجدية من نوعا المفاوضا 

 توافقينة حكومة تشكي  وقوامها المرتقبة، السياسية التسوية مالم  التفاو  جلسا  في تبلور  

 أن إال الفاعلننة، اليمنيننة السياسنية والمكونننا  القننو  منن متوازنننة بمشنناركة مزمننة انتقاليننة لفتنرة

 على 9912 األمن مجلس قرار تطبي  وفي فيها يتمس  الريا  وفد ظ  التي األمنية الترتيبا 

 علننى أو المفاوضننا  طاولننة علننى نسننج  التنني األوليننة التفاهمننا  كنن  عطنن  قنند حرفنني، نحننو

 صنننعا  طنر  هنندد دقن كنان تننولر مناثيو النيمن لنند  األمريكني السنفير أن ذلنن  علنى زد. هامشنها

األمني الجانب في كبيرة تنازال  بتقديم الوطني الوفد يقب  لم إذا االقتصادية بالورقة
[6]

 . 

 باتجننا  وعملنن  األمننر، تنندار  األمريكيننة اإلدارة حاولنن  الكوينن  مفاوضننا  فشنن  وبعنند الحقننا

 ،( م9112 ننوفمبر) األمريكينة الرئاسنية االنتخابنا  موعند اقتنراب من  سياسي بمكسب الخروج

 مطالنب من  بواقعينة وتعاطن  منا، حند إلنى متوازننة رؤينة قندم  التني ،"كينري مبادرة" فظهر 

 بانتظننار للمبننادرة، االسننتجابة فنني تريثنن  الريننا  أن إال الصننرا ، أطننرا  مختلنن  ومحنناذير

 .المقبلة للفترة األبي  البي  إدارة ويتولى االنتخابا ، في سيفوز من معرفة

 

       أين؟ إلى..ـويدالس مشاورات فـرصة -2

 التنني هني نفسنها واشننطن فنإن األمريكني، التعنن  بسنبب فشنل  قند الكوين  مفاوضنا  كانن  إذا

 ثننم جنينن ، فنني تنعقنند أن لهنا مقننررا كننان جدينندة مفاوضننا  فني للنندخو  الريننا  طننر  حظن 

 .ستوكهولم السويدية العاصمة احتضنتها

 اسننتمرار مننن جنندو  ال بنن ن قناعننة ىإلنن وصننل  حتننى عننامين نحننو األمريكيننة اإلدارة انتظننر 

 بسنبب السنعودي حليفهنا يعيشنه النذي المن ز  الموقن  بهنذا وعجن  النيمن، فني العسنكرية الحنرب

 الندولي اإلعالمني واالهتمنام الحنديث وتزايند خاشنقجي، جمنا  السنعودي الصحفي مقت  تداعيا 

 عنن بالسنال  يدعمنه ومنن السنعودي التحنال  ومسنئولية اليمن، في المتصاعدة اإلنسانية بالكارثة

حرب جرائم إلى ترقى التي المدنيين، بح  االنتهاكا  مصفوفة
[7]

. 

 دعنم إلنى األطنرا  جمين  بومبيو مايك  األمريكي الخارجية وزير دعا م،9112 أكتوبر 31 في

. عليهنا المتفن  المراجن  إلنى اسنتنادا   النيمن، فني للصنرا  سنلمي َحنـ ٍّ إيجناد فني األممي المبعوث

 الَهَجمننا  ذلنن  فنني بمننا العدائيننة، األعمننا  لوقنن  اآلن الوقنن  حننان لقنند: صننحفي بيننان يفنن وقننا 

. المتحندة العربينة واإلمنارا  السنعوديّة العربينة المملكة على طيّار بدون والطائرا  الصاروخية

 الم هولنة المنناط  جمين  فني للتحنال  الجوية الضربا  تتوق  أن يجب الح  وق  في: مضيفا  
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الننيمن فني بالسنكان
[8]

 جننيمس األمريكني النندفا  وزينر كننان الخارجينة، وزينر تصننريحا  وقبن . 

 السنال  منزوعنة منناط  بإيجناد وطالنب النيمن، علنى الحرب إلنها  جديدة   أفكارا   تبنى قد ماتيس

 فني الباليستية، الصواريخ فيها بما اليمنية الثقيلة األسلحة نز  م  السعوديّة، اليمنية الحدود على

"ذاتي ُحكم" منطقة" الحوثيين"  من مقاب 
[9]

. 

  غريفيتث مارتن مهمة -تفاصيلها من األطرا  مواق  عن النظر بغ  -التصريحا  هذ  دفع 

 للقبننو  األطننرا  تهيئنة علننى سناعد  مننا نسنبيا، للتقنندم الننيمن فني المتحنندة لألمنم الجدينند المبعنوث

 هنذ  إلنى االنضمام طرا األ من وطلب جني ، في المشاورا  أو المفاوضا  من أخر  بجولة

 ".الثقة بنا  إجرا ا " مسمى تح  أعما  جدو  وعر  شرط، أو قيد دون الجولة

 عننن تبحنث المتحندة األمنم جعن  منا جنين ، إلنى النوطني الوفند حضنور تعنذر لوجسنتية وألسنباب

 مشناورا  جولنة في اليمنية األطرا  التئام على ساعد  مضافة، تسهيال  وتعر  بدي  مكان

 الضنننغط وتحننن . م9112 العنننام نهاينننة السنننويدية العاصنننمة احتضننننتها أينننام لعننندة باشنننرةم غينننر

 ملفني وأبرزهنا المطروحنة، القضنايا بش ن معلنة تفاهما  إلى التوص  لألطرا  أمكن الخارجي

 . والمفقودين األسر  وتباد  الحديدة،

 بننود منن جعن  النذي 9421 القنرار على باإلجما  األمن مجلس واف  االتفا ، عن اإلعالن بعيد

 سياسني اختنرا  فني المتحندة، األمنم ميثنا  منن السناب  الفص  بقوة لألطرا  ملزما السويد اتفا 

 كنذل ، تعند لنم السياسنية للعملينة النثالث فالمرجعينا  صننعا ، طر  لصال  نوعه من األو  يعد

 مننن وأطرافهننا اليمنيننة األزمنة منن  يتعامنن  بنا  الننذي الجدينند، القننرار مرجعينة إليهننا أضننيف  فقند

 الطنننر  بشننرعية أممننني اعتننرا  أننننه علننى القنننرار يفسننر النننبع  جعنن  منننا مختلنن ، منظننور

"الحوثي"
[11]

 . 

 األممنني، المبعننوث يبننذلها التنني الحثيثننة الجهننود ورغننم. السننويد اتفننا  تنفيننذ تعثننر فقنند ذلنن ، من  

 طننر  منن شناراالنت إعننادة منن األولنى المرحلنة لتنفيننذ اسنتعداد علنى أنهننا صننعا  إعنالن وبنرغم

األمر لزم إن واحد
[11]

 االتفنا  إنقاذ دون تحو  وأدواتها الريا  تصنعها التي العراقي  أن إال ،

 .األخيرة أنفاسه يلفظ وهو

  

 :السابقة للتفاهمات وفقا السياسي الحل طبيعة -3

 الحنن  جنوهر فنإن وإنفناذ ، إنقناذ  علنى األطننرا  تعاونن  أم السنويد، اتفنا  أفشن  النظنر وبغن 

 السنويد مشناورا  فرصنة غريفتنث انتهز وقد. الطاولة على المطرو  السياسي اإلطار في نيكم

 منن  التعنناطي رفنن  الريننا  وفنند أن إال واألمننني، السياسنني للحنن  عامننا إطننارا بالفعنن  وطننر 

 واعتبر  الشك ، ناحية من اإلطار م  إيجابيا الوطني الوفد تعاطى فيما ومضمونا، شكال المقتر 

الصفر نقطة إلى ستعود األمور فإن وإال عنه، التراج  المتحدة لألمم نبغيي ال مستمسكا
[12]

 . 
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 يزا  ال السياسي الح  أن ير  الفائ ، العام مطل  المهمة تسلم الذي غريفيتث أن المالحظ ومن

 األسلحة وتسليم القوا  وسحب القتا ، إنها : التالية العريضة الخطوط خال  من اليمن في متاحا  

األطرا  جمي  وتضم بالشمولية تتسم حكومة وتشكي  الرئيسية، والمواق  لةالثقي
[13]

. 

 أكتننوبر فني يضن  أن اضننطر النذي الشنيخ ولنند اسنماعي  سنلفه خطننى علنى يسنير ذلنن  فني وهنو 

 تشننكي  ذلنن  فنني بمننا متوازيننة، وسياسنية أمنيننة ترتيبننا  يتضننمن شننمولية أكثننر مقترحنا م9112

 منن االنسنحابا  تنفينذ  على الن  إلى فباإلضافة اليمنية، األطرا  مختل  تضم وطنية حكومة

 دعننا جديندة، حكومنة تشنكي  منن تمكنن التني الحاسنمة النقطنة واعتبارهنا والحديندة، وتعنز صننعا 

 تعيينه يتم ثان وشخ  للرئيس، نائبا لتعيينه جديدة شخصية على التواف  ضرورة إلى  المقتر 

 لوضن  وذلن  أسنبو ، عنن تزيند ال لفتنرة مجنددا الجتما ا األطرا  إلى وطلب  للوزرا ، رئيسا  

 األمنم إشنرا  تحن  عليهنا والتوقين  والشناملة، الكاملنة االتفاقينة نصنو  علنى األخيرة اللمسا 

 المتحدة
[14]

. 

 علنى تؤكند مشنابهة بمقترحا  م9112 أكتوبر في تقدم  األخر  هي الدولية األزما  مجموعة

 الوقن : إلنى دعن  حينث وموازينة، رديفنة سياسنية ترتيبنا  وند تحققه يمكن ال األمني الح  أن

( الحوثي/صال ) مقاتلي وانسحاب الدولية، المطارا  وفت  الحصار ورف  النار، إلطال  الشام 

 ذلنن  فني بمنا الجديندة التنفيذيننة القينادة علنى االتفنا " من  بننالموازاة اليمنينة، السنعودية الحندود منن

 الوق  من محدودة لفترة شاملة ائتالفية وحكومة الوزرا  رئيسو الرئيس ونائب المؤق  الرئيس

 ".االنتخابا  حتى

 السياسنني للحنن  الننوطني الوفنند رؤيننة منن  كبيننر حنند إلننى تقاربنن  قنند المقترحننا  هننذ  كاننن  وإذا

 اإلدارة رؤيننة منن  كبيننر حنند إلننى تختلنن  فإنهننا الكوينن ، مفاوضننا  إلننى بهننا تقنندم التنني واألمننني

 ضند أنهنا ذلن  يعنني أن دون مختلن ، منظنور منن اليمنينة األزمنة قاربن  تنيال الحالية األمريكية

 .بالضرورة المتوازن السياسي الح 

 للسنعودية األمنينة المخناو  غلبن  واشننطن أن نلحظ الذكر، آنفة بومبيو تصريحا  إلى بالعودة

 مبنادرة فعرض  اليمنية، طيّار بدون والطائرا  الصاروخية الَهَجما  تصاعد جرا  واإلمارا 

 أن مقابن  الهجمنا  هنذ  عنن( صننعا  طنر ) اليمني الجانب بتوق  تبدأ العدائية األعما  لوق 

 هننذا وكننان. النيمن فنني بالسنكان الم هولننة المنناط  جمينن  فني للتحننال  الجوينة الضننربا  تتوقن 

 جننيمس الننوزير لسننان علننى جننا  فقنند الثناني المحننور أمننا. األمريكيننة المبننادرة مننن األو  المحنور

 السال  منزوعة مناط  إقامة  أقتر  حين تحديدا، األمنية السعودية المخاو  تبنى الذي اتيس،م

 فني الباليسنتية، الصنواريخ فيهنا بمنا اليمنينة الثقيلنة األسنلحة ونز  السعوديّة، اليمنية الحدود على

 ".ذاتي ُحكم" منطقة" الحوثيين" من  مقاب 

 

 : والسعودية اليمن بين المباشر والتفاوض الموازي المسار  -4

 إنهنا إال النيمن، فني السياسني الحن  طبيعنة أغفلن  وإن الجديندة األمريكينة الرؤية أن المالحظ من

 النذي العدواني السعودي التدخ  مقدمها وفي اليمن، حرب بش ن الجوهرية للمالحظا  استجاب 
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 التني الخاصنة هناومطامع مخاوفهنا للرينا  بينمنا بالشنرعية، يسمى ما إعادة يافطة خل  يتوار 

 التفناو  يتطلنب اليمنية الحرب توق  أن ير  البع  جع  ما العدوان، يوميا  خال  تكشف 

 .السعودي الجانب م  المباشر

 حنال   ولنيس حلنين إالّ  يكنون أن يمكنن ال -التصنور لهنذا وفقنا -النيمن فني المنشنود السياسيّ  فالحـ ّ

 عمناد  ثناني وحن  المعنينة، السياسيّة القو و األطرا  جمي  فيه تشار  يمني وطني ح : واحدا  

 قنند العسننكريّ  وتدخلننه بعدواننه التحننال  أن اعتبننار علننى الخنارجي، العنندوان قننو  منن  التفناو 

اليمن في والسلم الحرب قرار احتكر
[15]

. 

 بإشننرا  آنفنا   إلينه المشنار تقريرهنا فني طالبن  قند األخنر  هني كانن  الدولينة األزمنا  مجموعنة

 اسنتعداد علنى السنعودية تكنن لنم إذا: صنري  نحنو علنى وقالن  اليمنينة، مفاوضا ال في السعودية

 الدبلوماسني الجمنود لكسنر سياسية مبادرة تقدم أن األق  على عليها يجب الطاولة على مقعد ألخذ

 .القائم

 رفيعنة مباشنرة مشناورا  إجرا  تشجي " إلى الدولي المجتم  المجموعة دع  الح  تقرير وفي

"صال  -الحوثيين وكتلة السعودية بين المستو 
[16]

 اعتبنار علنى هنذا موقفهنا المجموعنة وبن  ،

 رفيعننة مباشننرة لمشنناورا  ضننرورة ثمننة وأن القتنا ، فنني المحوريننة األطننرا  أحنند الرينا  أن

 حساسنة قضنايا حنو  أخنر  جهة من والسعودية جهة من" والحوثيين صال  كتلة" بين المستو 

"بإيران نالحوثيي" وعالقة الحدود مث 
[17]

. 

 للمشناورا  منوازي مسنار إلى بعد يدفعا لم األمريكية اإلدارة خلفه ومن األممي المبعوث أن غير

  المفاوضنا  جندو  علنى األمنينة مخاوفها إدراج الريا  تحاو  الذي الوق  في اليمنية،-اليمنية

 . فحسب السياسية يةللتسو كراعي نفسها وتقديم الشرعية، وفد يسمى فيما المنضوين أدواتها عبر

  

 : اليمنية التسوية وضمانات الدولية التوازنات -5

 لصال  الدولي االنحياز يزا  فال اليمن، على الحرب تجا  الدولي الموق  في كبير تغير يطرأ لم

 بالشننرعية يعننر  مننا علننى ينطبنن  الننذي األمننر الوقنن ، ذا  فنني وقويننا جليننا وتحالفهننا السنعودية

 لصنال  آخنرا   مسنارا   األمنور ألخنذ  الكتلنة لهذ  والدولي اإلقليمي الدعم فلوال الريا ، ومرتزقة

 ".هللا أنصار" وبالذا  صنعا ، طر 

 كنن  ورغننم. صنننعا  علننى كبيننرا ضننغطا واإلعالمنني والمننالي السياسنني السننعودية ثقنن  شننك  لقنند

 السياسي لسبالمج تعتر  واحدة دولة توجد ال أنه إال والدبلوماسية، السياسية الحثيثة المحاوال 

 لسنلطة تناب  قنصن  أو بسنفير المتحدة األمم نطا  في دولة أي تقب  ولم. اإلنقاذ وبحكومة األعلى

 مننن المعننين اليمننني السنفير منن  رسننميا تتعامن  التنني السننورية العربينة الجمهوريننة سننو  صننعا 

 فعلن  وكنذل  م،9112 ديسنمبر أحنداث بعند صننعا  منن سفيرها سحب  دمش  أن علما صنعا ،

 .وإيران روسيا
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 وتكنتال  ومنظما  دو  فهنا  للذهن، يتبادر قد كما سياسيا معزولة صنعا  أن يعني ال هذا لكن

 هللا أنصنار ومن  واقن ، أمنر كسنلطة اإلنقناذ وحكومنة األعلنى السياسني المجلنس من  تتعام  دولية

 النيمن فني سنيةالسيا التسنوية أو السنالم تحقين  يمكنن ال ووطنينة سياسنية كقو  الشعبي والمؤتمر

 .عنها بمعز 

 وبنرغم النيمن، فني السنعودي العندوان جنرائم عنن وازننة دولينة قنو  تغاضني فنإن ثانينة جهنة من

 ت ييندها أن إال العنالم، فني نفطينة دولنة أهنم م  المشتركة االقتصادية المصال  بلغة موقفها ارتباط

 اإلنسننانية والكارثننة نالننيم منن  المتعاطفننة لألصننوا  المجننا  مفسننحا   أخننر ، بعنند سنننة يتراجنن 

 .السياسية الحلو  وفش  والحصار الحرب بفع  المتفاقمة

 منن  الظهننر، مكشننوفة وعسننكريا سياسننيا تحننارب صنننعا  يجعنن  واإلقليمنني النندولي المنننا  هننذا

 صننعا  لصنال  المنطقنة فني المقاومنة محنور يقدمنه النذي والمعننوي اإلعالمني الندعم أن مالحظة

 كلمنا الندعم هنذا تصناعد وكلمنا. النيمن حنرب فني الطنائفي البعند عنن فصنله يمكن ال هللا، وأنصار

 .اليمن في اإليراني والنفوذ المد تحارب أنها تزعم التي السعودية الذرائ  نطا  اتس 

 تنداعياتها أن إال العندوان، تحنال  تفكين  علنى ساعد  وإن الخليجية األزمة فإن ذل ، جانب إلى

 كانن  فمنثال،. معنا   والرينا  صنعا  إليه تطمئن ضامنو وسيط إقليمي طر  تشك  دون تحو 

 السنعودي االنندفا  أن إال والضنامن، الوسنيط دور للعنب األقنرب الدولنة قرينب وقن  وإلى عمان

 فني وخاصنة العمناني القنومي لألمنن تهديندا شنك  اليمنية، الموانئ على السيطرة نحو واإلماراتي

 أن قب  والصرا  الحرب ت ثيرا  عن بمعز  كان  يوالت لليمن، الشرقية البوابة المهرة محافظة

 .  متواص  شعبي سخط وسط الغازية السعودية القوا  تح 

 األزمنة منن الوسنط موقفهنا إلنى فباإلضنافة الرينا ، من  تنوتر حالنة تعنيش األخنر  هي الكوي 

 ونالمخننز اسنتغال  علنى واالتفنا  السنعودية من  البرينة الحندود ترسنيم حسنم عندم فنإن الخليجينة،

 رعاينة فني كنويتي دور علنى الرينا  موافقنة دون يحنو  قند عليهنا المختل  المنطقة في النفطي

 .اليمنية المفاوضا  من أخر  جولة

 متوازنننة مقاربنة علننى منا حند إلننى سناعدتا وقنند والصنين روسنيا فننإن الندولي، األمننن مجلنس وفني

 أو وسنيط دور للعنب تؤهلهما ال واإلمارا  السعودية م  الكبيرة مصالحهما أن إال اليمن، لحرب

 .وصنعا  الريا  بين أو اليمنية األطرا  بين ضامن

 دور لعب في ما حد إلى األفضلية صاحب األوروبي االتحاد يبقى وفرنسا بريطانيا استبعدنا وإذا

 ودور األممينة، اإلنسنانية المنظمنا  ذلن  فني يسناعد  اليمن، في السياسية للتسوية الداعم الوسيط

 .اليمن إلى مبعوثها خال  من السياسي متحدةال األمم

 

 (:   األسوأ/  المتاح)  الرمادي والسيناريو المرتقبة التسوية -6

 بهننذا حننرب علننى تقنندم أن لهننا كننان منا الريننا  وألن بامتينناز، سننعودية الننيمن علننى الحنرب ألن

 والسنلم لحنربا قنرار فنإن واللوجيسنتي، السياسي األمريكي الدعم لوال الكبير الحشد وبهذا الحجم



2 

 

 سننو  الرينا  تملن  فلنن العندوان إيقنا  واشنننطن تقنرر وحنين. لألسن  أمريكينا -سنعوديا يبقنى

 .االنصيا 

 جنا   مقاربتهنا أن وكين  الحرب، إليقا  الحالية األمريكية اإلدارة رؤية إلى اإلشارة سب  وقد

 تسننع  لننم اآلن حتننى أنهننا إال آخننر، شنني  أي قبنن  للسننعودية القننومي األمننن ضننمان سننيا  فنني

 .مزمنة تنفيذية وآلية طري  بخارطة األممي المبعوث

 عنن عجنز  وقند الرينا  أن غينر سنعوديا، -يمنيا تفاوضا تتطلب األمريكية الرؤية أن ش  وال

 التفنناو  طاولننة علننى الجلننوس إلننى وينندفعها يقنعهننا مننن إلننى تحتنناج عسننكريا، المعركننة حسننم

 . تجاوزها يمكن ال ةفاعل سياسية كقوة"  هللا ب نصار" واالعترا 

 التسننوية سننيناريوها  فننإن النيمن، فنني العبثيننة حربهننا إيقنا  بضننرورة الريننا  تقتننن  أن وإلنى

 المبعنوث عليهنا يشنتغ  التني" الثقة بنا  إجرا ا " إن مالحظة م  مكانها، تراو  ستظ  المقبلة

 ثانينة اورا مشن إلنى الندعوة علينه يفنر  منا األطنرا ، بنين الثقنة عندم فجنوة وسع  قد األممي

 .السياسي الح  مفاوضا  إلى االنتقا  قب  أخر  فرصة ومنحه السويد اتفا  إنقاذ بغية

 حنن  إلنى الوصننو  يعنني ال -شناقة مهمننة الينوم وتبنندو -المفاوضنا  عتبنة إلننى الوصنو  أن علمنا

 تصنن  أن المتنا  فنإن -المنرج  وهنو -المفاوضنا  فشنن  سنيناريو إلنى فباإلضنافة لألزمنة، نهنائي

 باألزمنا  أشنبه اليمن في الوض  يجع  ما العملي، للتطبي  قابله غير هشة تسوية إلى را األط

 كنننن  فنننني االسننننوأ هننننو وهننننذا ،"الصننننومالية المشننننكلة" غننننرار علننننى والمسننننتدامة المستعصننننية

 .السيناريوها 

 قندما المضني وحلفاؤهنا للسنعودية يمكنن ال وأننه. أفن  بنال تبندو النيمن على الحرب أن القو  بقي

 األزمننة تجننا  الدوليننة الحساسننية هننامش واتسننا  العسننكري، للخيننار النندولي النندعم تراجنن  وسننط

 منن الداخلينة األطنرا  إن كما. المدنيين بح  السعودي التحال  يرتكبها التي والجرائم اإلنسانية

 ال العسنكرية والمواجهنا  العمليا  مسر  أن بدلي  مضى، وق  أي من أكثر منهكة بد  جهتها

 والتسنوية السنالم عنن بندي  ال أن جديند منن يؤكد الذي األمر طويلة، فترة منذ مكانه  يراو يزا 

 يحسم لم ما متاحة تبقى األخر  فالفر  ،" أخيرة فرصة"  عن للحديث معنى ال وأن السياسية،

 .المنظور المد  على أقله بعينه، المستحي  هو وهذا عسكريا، الحرب طر  أي

-----------------------------------------   
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 الخبننرا  فرين  تقرينر م9112 سنبتمبر ، 32 دورتنه فني المتحنندة لألمنم التناب  اإلنسنان حقنو  مجلنس أقنر -2

 الجويننة والغنارا  المنندنيين بحن  السنعودي حننال الت انتهاكنا  وتضننمن النيمن فني اإلنسننان حقنو  بشن ن
 .حرب جرائم إلى ترقى التي

 طرينننننننننننننننن  خريطننننننننننننننننة وشننننننننننننننننبه الننننننننننننننننيمن حننننننننننننننننرب لوقنننننننننننننننن  أميركيننننننننننننننننة مهلننننننننننننننننة -2
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