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توسم عمليات إدارة الصراعات الداخلية والحد منها ،ومحاوالت صياغة نظام سياسى ديمقراطى في اليمن،

بأنها عمليات ومحاوالت شديدة التعقيد ،نتيجة انحدار الوضع واإلرتداد عن متتسبات الوورة والتنازع

المستمر واألعما العدايية يين األط ار

المتصارعة وعلي عدة جيهات ،وتدخالت خارجية وفقا لمعادالت

المصالح اإلقليمية والدولية ،ودور أممى مسنود بق اررات دولية ما يين العسترى والسياسى واالقتصادى

واالجتماعى واإلنسانى ،ويواجه اليمنيون الظرو

القاسية في ظل التباين والصراع يين القوى السياسية

واالجتماعية والدينية ،وأزمات إنسانية وقطاعية تاروية ،فضال عن العديد من انتهاكات حقوق اإلنسان

التي ارتكيتها أط ار

النزاع الرييسية في اليمن ،والتي يجب مناهضتها ،وتقديم مساعدات إنسانية شاملة

وعاجلة إلنقاذ ماليين اليمنيين الذين تتهددهم المخاطر الغذايية والصحية ،وحماية وسالمة الالجيين

اليمنيين.

يتطلب ذلك عاجال إيجاد مقاربة ومعالجة للفجوة الواضحة فى توفير األمن وانفاذ القانون والنظام العام

صنع سالم ُمستدام وانهاء الحالة
وحماية حقوق اإلنسان وتوفير الخدمات األساسية في أنحاء البالد ،و ُ
التصارعية.
عليه ،في ظل األوضاع الراهنة فى اليمن يين أط ار

النزاع ،تضحي اليمن حالة دراسية بالغة األهمية

لكل من يسعي إلى فهم دور وسياسات األمم المتحدة إزاء "الدو التي تشهد النزاعات".

النزاع اليمنى :هل يمكن أن يتفق الالعبون الرئيسيون على تثبيت قواعد الحل والتسوية؟
خال السنوات األخيرة وبالذات منذ العام  5102شهد اليمن وما ي از نزاعاً مسلحاً واسعاً ،وتدخالً خارجياً،
اختلط فيه األوراق العسترية والسياسية واالقتصادية ،تانت القطاعات الصحية والغذايية والتعليمية األكور

تضر اًر من الصراع ،تما توقفت بسيبه معظم القطاعات االقتصادية اإلنتاجية والخدمية ،في غضون ذلك
المحلية من ديناميتيات الصراع واألزمة اإلنسانية في البالد(.)1
تُفاقم هذه التجاذبات اإلقليمية واالنقسامات
ّ
تفاقمت الكاروة اإلنسانية في اليمن نظ ار إلى استمرار االحتياجات اإلنسانية الناجمة عن حدة النزاع المسلح

وحاالت الطوارئ المعقدة ،وأورت األزمات السياسية واالقتصادية على الفيات الضعيفة من الستان في
البالد ،حيث أدى النزاع المسلح إلى مستويات غير معقولة من المعاناة والكوارث اإلنسانية ،جدير بالذتر

أن قيل الصراع ،تانت اليمن أفقر يلد في المنطقة(.)2

على جانب آخر ،تجدد تمرد المجلس االنتقالي الجنوبي والمدعومة إماراتيا في السابع من أغسطس
 ،5102ضد حتومة الرييس اليمني عيد ربه منصور هادي المعتر

يها دولياً ،ومن وم انتقلت

المواجهات فى محافظات جنوبية أخرى ،حيث أن المجلس االنتقالي الذي سلحته ودربته اإلمارات ،الشريك
الرييسي للسعودية في التحالف ،قد حاو توسيع نطاق سيطرته في الجنوب ،وفتح جيهة جديدة في الحرب

المعقدة ،واشتبك مع القوات الحتومية في أعما عنف هددت بمزيد من التفتيت لليمن وتعقيد جهود السالم
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التي تيذلها األمم المتحدة ،وفي ظل هذه التطورات المستعرة يتنامى خال
متحالفة في الصراع ضد الحوويين ،وهو خال

يين قوى ينبغي أن تكون

مدعوم يتدخل خارجي .وقد يرزت تداعيات التصعيد

األخير في جنوب اليمن ،وحوار جدة غير المباشر ،وستنعتس نتايج المواجهات والحسم العسترى الحالى

للقوات الشرعية ،بشتل تيير على المشهد اليمني نتيجة التوزيع الجديد لمراكز القوى على األرض ،حيث

شهدت خريطة السيطرة العسترية في اليمن تحوالً نوعياً في اليمن عموماً وفي المحافظات الجنوبية
فترة إجراء محادوات

تحديداً ،ما تسيب في تداخل "أوراق" األزمة اليمنية ،واذا ما تيلورت لدى األط ار
سياسية أوسع نطاقاً يهد يناء السالم المستدام ،فسيتون عليها ضم المزيد من الفصايل اليمنية المنقسمة،
مما قد يعقد خريطة القوة السياسية فى اليمن ،ويتيح تدخال جديدا ألدوار إيرانية وقطرية وعمانية ،وربما

ترتية فى المستقيل(.)3

هتذا يتضح من استعراض األوضاع في اليمن ،أنه قد خلقت الصراعات المسلحة وهشاشة األوضاع

السياسية واألمنية فى اليمن ،وضعف سيطرة الحتومة المرتزية على أراضيها وبالذات مناطق األط ار

ومناطق النزاعات القيلية المتجذرة تداعيات محلية واقليمية ودولية أورت في مجملها على وضع الدولة

وأسهمت في عجزها عن تحقيق أهدا

التنمية المنشودة ،مما يستوجب ممارسة المزيد من الضغط األممى

في اليمن يمتن أن توقف النزاع العستري القايم حالياً(.)4

حيث أنه من المشتالت فيما يتعلق بفهم تعقيدات الييية المحلية اليمنية وعدم تاليم المنهجية مع القضايا

الوطنية واإلنسانية فى إدارة ملف التفاوض السلمى والحيلولة دون إنزالق اليمن إلى مزيد من االضطراب
والعنف ،تما أن مجلس األمن لم يستخدم نفوذه إلنهاء الصراع في اليمن(.)5

األمم المتحدة :استمرار وتوسع الصراعات والمسار السياسى المعقد
في  01أيريل  5102أصدر مجلس األمن الدولي القرار  5502الذي طالب جميع األط ار

اليمنية،

والحوويين على وجه الخصوص ،يإنهاء العنف ووقف األعما العدايية ،وبالرغم من الهدنة اإلنسانية ،وبدأ

محادوات السالم يرعاية األمم المتحدة في الكويت ،إال أنها فشلت في أوايل أغسطس  5102ومنذ ذلك

الحين ،استمر الصراع ،مما أدى إلى خساير فادحة في التعداد الستاني ،واالقتصاد المحطم ،حيث أدت
الحرب إلى إضعا
الرييسي للدخل(.)6

االقتصاد اليمنى مما تضرر قطاعي الزراعة والصيد واللذان تانا ُيعتي ار المصدر

تجدر اإلشارة في هذا الصدد إلي لجنة "فريق الخيراء المستقلين الدوليين واإلقليميين" وما أعلنته في 52

آب /أغسطس  5102وفق ما أسفر عنه تحقيق بعوتهم في اليمن والمفوضة من قيل مجلس األمم المتحدة

لحقوق اإلنسان ،من أن تل أط ار

النزاع المسلح يحتمل أن يتونوا قد ارتكيوا جرايم قد ترقي إلي "جرايم

حرب" وانتهتوا القانون الدولي اإلنساني ومبادئ التمييز والتناسب واالحتياط ،وقد أكد فريق الخيراء أنه
تتوفر لديه أسباب وجيهة لالعتقاد يذلك ،وطالب الفريق جميع األط ار

على اتخاذ التدايير الالزمة لرفع

القيود غير المتناسبة المفروضة على حصار الموانئ والدخو اآلمن والسريع لإلمدادات اإلنسانية للستان
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المدنيين إلى اليمن ،وعلى حرتة األشخاص بما في ذلك عير مطار صنعاء الدولي بموجب القانون
الدولي اإلنساني .ينبغي التنويه أن تقرير لجنة الخيراء هذه قد أغفل مسألة الدو المشارتة في النزاع

اليمني ولم يتطرق إليهم ،ومنها الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وايران ،لكن دعوا الخيراء تافة الدو
لوقف ييع أسلحة يمتن أن تستخدم في الحرب(.)7

وتمت العودة لمسار العملية السياسية يين األط ار

الرييسية المتنازعة (الحتومة الشرعية والحوويون)،

وتان ذلك فى ( )2ديسمير  5102في العاصمة السويدية استوتهولم ،وما ترتب عليه من مفاوضات

العاصمة األردنية عمان ،والمفاوضات على متن سفينة األمم المتحدة قبالة ميناء مدينة "الحديدة"،

وبالمفاوضات اكتسب الحوويون شرعية توازي شرعية الحتومة اليمنية الشرعية ،وتأتى هذه التحرتات فى

سييل وضع حد لصراع مسلح عنيف دفع المدنيون ومنا باهظا له منذ أكور من ما يقارب أربع سنوات،
تدهورت األوضاع خاللها متجسدة في الزيادة الهايلة للجوعى والنازحين والقتلى والجرحى ،حرتت
مفاوضات السويد الخاصة باألزمة اليمنية الرتود الذي أصاب عملية التسوية(.)8

وبالرغم من أن هناك تقدما قد أحرز فى مجاالت حماية المدنيين ،والمساعدات اإلنسانية ،والتمويل ودعم

االقتصاد والعملية السلمية ،ما از يتصدر اليمن قايمة الدو من حيث االعتماد على العمليات اإلنسانية،
وزادت الحرب المأساة مع صعوبة الوصو إلى المحتاجين عند خطوط المواجهة المسلحة ،ويبقى األمل

حويوا أن يتم التوصل إلى الحل السياسي ،خاصة فى ظل أن تال من الجنوب والشما يشهدا انخفاضا

فى مستوى العنف والصراع ،إضافة إلى إظهار األط ار

المتحاربة للنوايا الحسنة ،مما يستوجب تقديم

الدعم الكامل لعملية المراقبة واالتصا فى المعاير ،وآلية التهدية لتعزيز وقف إطالق النار وتخفيف

التوتر ،وخفض حدة الخطابات التصارعية ودعم الجهود الميذولة للحفاظ على وقف إطالق النار في
الحديدة(.)9

اييا؛ ينطلق حل النزاع فى اليمن من المرجعيات الوالث ،ونظ ار للمتغيرات الجديدة التي طرأت على
إجر ً
المشهد السياسي اليمني فى الشما والجنوب ،وحوار جدة غير المباشر ،فى ظل مزاج شعيى يمنى رافض
للدور اإلماراتى ،يمتن الجزم بأن وعلى الرغم من اختال

األطروحات وتناقضها على الساحة اليمنية،

فإن الحل والتسوية يجب أن يتونا داخليا وشرعياً وسياسياً ،وتحت مظلة المجتمع الدولي ،وليس من خال

فرض األمر الواقع.

حيث إن االضطرابات الصراعات اليينية التي قد التي قد تستمر في الشما وفي الجنوب ،وهي موارد

محدودة أصال ،وهو ما يعني تزايد تكاليف النزاعات ،ويهيأ فرص الختراقات وتدخالت خارجية ،وتكون
الحرب فى خدمة األط ار

الداعمة من جانب ،وتأجيج الفقر والجوع ،فضال عن انعدام األمن والسيطرة

وغياب الدولة .وال يد من تنامى جهود إنجاح الحل السياسي وفقاً للمرجعيات الوالث؛ المبادرة الخليجية،
ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني ،وقرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم  ،5502فضال عن اتفاق

السويد الذى اقتصر حينها نهاية  5102فقط على طرفى الحتومة الشرعية والحوويين .ووفقا لتصريحات
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متتالية للمبعوث األممى مارتن غريفث فإنه لن ييدأ من نقطة الصفر في المفاوضات ،وانما سيتمل اليناء
على سابقه إسماعيل ولد الشيخ ،ويمتن القو أن نتيجة االنتقا تواجهها التحديات والعقبات ،فاليمن ما

از بعيدا عن الطريق المضمون إلى مستقيل آمن ومزدهر ،إذ يواجه مخاطر جدية من الوهن السياسي،
وانعدام االستقرار في الجنوب الذى يرز ازدياده فى العام  ،5102ومخاطر الدخو إلى صراع إقليمي ما

زالت قايمة ،فضال عن أزمات الموازنة العامة والتهديدات يتفاقم مشتالت الموارد االقتصادية.

أذن؛ يتوقف نجاح جهود األمم المتحدة في لعب دور اإلش ار

على يناء السالم فى اليمن على عدة

عوامل ،وبما يتسق مـع تينـي األمـم المتحـدة فـي عمليـات ينـاء السـالم مقاربة التعامـل مـع تـل حالـة دولة
وفق ظروفها وبييتها المحيطة ،وتتمول هذه العوامل في اآلتي:

طر
 تقليل التصعيد العستري يين القوى اإلقليمية والكيرى في دعمهم أل ا
ما يرتبط يتغير هيتل النظام الدولي والتوازن اإلقليمى.

طر
 رغبة أ ا

الصراع في اليمن ،وهو

الصراع الداخلي في انهاء النزاع المسلح وعدم قدرة أي طر على تحقيق انتصار

حاسم.

 شخصية المبعوث الخاص لألمم المتحدة لليمن.
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