أدوار الالعبين المحليين
في الحروب الدائرة في اليمن

سماء الهمداني
ادم بــارون
ماجد المذحجي

أدوار الالعبين المحليين في الحروب الدائرة في اليمن

ورقة سياسات رقم  - 2يوليو 2015

1

خلفية:
بينام تستمر الحرب األهلية يف اليمن ،أصبح من
الرضوري أن يتم توسيع فهم وإدراك املجتمع الدويل
وصناع القرار املحليني والقادة األمنيني والعسكريني
ُ
ل��كل من الفاعل�ين املحليني يف اليم��ن وديناميكية
التعامل فيام بينهم من أجل تسخري الجهود وجمع
جمي��ع هذه األطراف عىل طاول��ة الحوار للتفاوض
حول اتفاقية س�لام مستدام .و يف حال غياب ذلك،

فإن اليمن يف خطر اإلستمرار يف كارثة إنسانية ذات
أبعاد مرعبة.
ه��ذه الورقة ه��ي الحلقة الثانية من سلس��لة
أوراق سياس��ات يصدرها مركز صنعاء للدراس��ات
اإلسرتاتيجية بالرشاكة مع مؤسسة فريدريش ايربت
والت��ي تهدف لتقدي��م فهم أفضل ح��ول األزمات
املتعددة يف اليمن حالياً.

السياق الحالي:
إس��تولت جامعة الحويث بالقوة( ،جامعة دينية ش��يعية متمردة) عىل العاصمة صنعاء
يف س��بتمرب من العام  ،2014ولقد تعرضت هذه الجامعة سابقاً لست حروب وحشية شنها
عليها نظام الرئيس السابق عيل عبدالله صالح .وبسبب ضعف مؤسسات الدولة بعد تنحي
صالح ويف وس��ط الفراغ الس��يايس يف س��لطة الحكم عقب إنتفاضة  2011يف اليمن وخالل
ف�ترة ث��ورات الربيع العريب ،بدأت ه��ذه الجامعة بالنمو ،حتى أنها قامت بتأس��يس دولة
فعالة داخل الدولة عندما خرجوا من مركزهم يف أقىص ش�مال اليمن (محافظة صعدة )
ومتددوا جنوباً ,عقب استيالئهم عىل العاصمة صنعاء ،تم التوقيع عىل إتفاقية أبرمتها األمم
املتحدة“ ،إتفاقية الس��لم والرشاكة” والتي اشرتطت تشكيل حكومة جديدة ,وبالرغم من
تنفيذ ذلك ،إال أن بعض التوترات ظهرت بني الحوثيني والحكومة الجديدة بعد فرتة قصرية
جدا ً ،وانتهى املطاف بفرض جامعة الحوثيني اإلقامة الجربية عىل رئيس الجمهورية ورئيس
الوزراء والعديد من أعضاء مجلس الوزراء.
تفاقمت هذه التوترات عند تقديم الرئيس هادي إستقالته بتاريخ  21يناير  2015عقب
خط��ف جامعة الحوثيني ملدير مكتبه واألمني العام ملؤمتر الحوار الوطني الدكتور أحمد بن
مبارك .وبعد ذلك بش��هر واحد ،كرس الرئيس هادي اإلقامة الجربية والذ بالفرار إىل مدينة
ع��دن يف جنوب البالد ،حيث أعلن تراجعه عن إس��تقالته .وص��ل الوضع إىل نقطة تحول
مفصلية عندما إستخدم الحوثيون القوات الجوية يف صنعاء وقصفوا القرص الرئايس يف عدن
يف  19مارس  .2015كان ذلك بداية س��يطرة الحوثي�ين عىل معظم محافظة عدن وإعتقال
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اللواء محمود الصبيحي ،وزير دفاع هادي ،الذي متكن عىل التو من مغادرة االقامة الجربية
يف صنعاء .بعد ذلك فر الرئيس هادي إىل اململكة العربية الس��عودية وقام بتشكيل حكومة
مصغرة من املنفى بالرياض.
كان إلن��دالع هذا التمرد دور يف توس��ع العن��ف يف جميع أرجاء الب�لاد ،وخاصة عقب
إنطالقة عاصفة الحزم بقيادة اململكة العربية السعودية يف  26مارس  ،2015ونتج عن ذلك
حملة واس��عة من القصف والحصار الربي والبحري والجوي عىل اليمن وتسليح الجامعات
املناهض��ة للحويث ،وكل ذلك به��دف إجبار الحوثيني عىل الرتاجع واس��تعادة رشعية هادي
حس��ب ترصيحات الرياض .ك�ما تركزت املعارك الربية بني الحوثيني واملقاومة الش��عبية يف
كل م��ن مدينة ع��دن ولحج والضالع ومأرب وأبني وتعز أيضاً .وبالرغم من عدم تجانس كل
أطراف املقاومة ،إال أنه تم تشكيلهم من أطراف محلية فاعلة ذات مصالح تنافسية مختلفة
ومتكاملة يف نفس الوقت.

الفاعلون المحليون
جامع��ة الحوثيني :تُعرف جامعة الحوثيني مبس��مى “ أنصار الله” وتنتمي إىل املذهب
الزيدي الش��يعي والذين ميثل قرابة ث ُلث س��كان اليمن ،وتتكون جامعة الحويث ،والتي هي
أح��د أط��راف الرصاع ،من تحالفات متجانس��ة مع بعضها تتمث��ل يف العقائديني الزيديني
واللجان الشعبية املوالية لعبدامللك الحويث ،من جهة ,والقوات املوالية للرئيس السابق عيل
عبدالل��ه صالح املتمثلة يف الحرس الجمهوري والعديد من مكونات القوات الخاصة (االمن
املركزي سابقا) من جهة أخرى ،وقوى تقليدية قبلية موالية يف نهاية املطاف للرئيس السابق
صالح أو لعبدامللك الحويث.

في حال توقفت
هذه الحرب قريب ّا،
سيتوقف توسع
هذه القوى
العسكرية
والسياسية
المحلية ،وستزيد
فرصة الحكومة
المركزية بأن
تكون قادرة
على إعادة بناء
نفسها..

يتكون تحالف هذه القوى يف غالبيته من مراكز القوى يف شامل الشامل اليمني ،وذلك
يعزز ش��عور الحركة اإلنفصالية يف الجنوب لتطلق عىل مس��لحي الجامعة تس��مية “ قوى
اإلحت�لال الش�مايل” ،كام أن تقديم جامعة الحوثيني كجامعة ش��يعية ق��د فتح الباب عىل
مرصاعي��ه ملختلف الرصاعات الطائفية والجغرافية ،حتى الهامدة منها ،لتطفوا للس��طح يف
جميع أنحاء البالد.
املقاومة الش��عبية :من جه��ة أخرى ،يتمثل الط��رف املقابل لتحال��ف الحويث/صالح
باملقاوم��ة الش��عبية -والتي تتكون من جامع��ات متنوعة من القوى وذل��ك يف ظل غياب
الحكومة املركزية يف صنعاء واإلنهيار الكيل ملؤسسات الدولة .و أدى الدعم املايل والعسكري
السخي من ِقبل التحالف التي تقوده اململكة العربية السعودية إللتحام هذه القوى املقاومة
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مؤقتاً ،رغم تباين أهدافها ودوافعها ملواجهة الحوثيني ،إال أن وجود خصم مش�ترك قلل من
ظهور إنقس��امات معمقة يف األيديولوجية واألهداف يف أوساط هذه الجامعات للعلن .ويف
حقيقة األمر ،وبالرغم من مناهضة املقاومة الشعبية للحوثيني ،إال أن أحد القواسم املشرتكة
الت��ي تجمع بني مكونات املقاومة الش��عبية جميعها ه��و أن ال أحد منها يتعامل مع عودة
الرئيس هادي إىل السلطة كأولوية بالنسبة له.

لتحقيق أي
هدنة أو اتفاق،
سيتطلب األمر
بذل جهد
متكامل و
منسق مع
المجتمع الدولي
للتخفيف من
تصعيد النزاع
وإشراك جميع
الفاعلين
المحليين في
عملية السالم.

وبشكل أكرث تحديدا ً ،فإن هناك إمكانية كبرية بأن تتصدى املقاومة الشعبية لطموحات
تحال��ف صالح والحويث العس��كري .ولكن يف نف��س الوقت فإن ذلك ميثل صع��ودا ً متزايدا ً
ملليشيات المركزية يف معظم أنحاء اليمن .وهذا ميثل خطرا ً كبريا ً ألي تسوية سياسية محتملة
يتم السعي من خاللها إىل إستعادة رشعية وسلطات حكومة هادي والتي من املفرتض أنهم
يقاتلون من أجلها.

ويمكن تصنيف المقاومة الشعبية إلى ثالثة أصناف:
أوالً :الجامع��ات الطائفي��ة أو ذات الدوافع الدينية وتتكون ه��ذه الجامعات من التيار
الس��ني وبش��كل كبري الس��لفي منه��ا والذين هم عىل خ�لاف كبري مع الحوثيني إلس��باب
أيدولوجية-دينية ،إضافة إىل حزب الرش��اد (سلفي) الذي نشأ مؤخرا ً .كام يوجد أيضاً بعض
املقاتلني املتش��ددين واملنتميني إىل تنظيم القاعدة يف ش��به الجزي��رة العربية وفرع الدولة
اإلسالمية يف اليمن والذين يقاتلون من أجل تأسيس الخالفة اإلسالمية.
ثاني��ا :جامعات الحراك الجنويب والتي تعترب القوة األكرب يف الجنوب وتتكون من العديد
من الحركات الجنوبية واإلنفصالية والتي تقاتل بهدف استعادة دولة الجنوب وفك اإلرتباط
مع الش�مال مبوجب الوحدة بينهام التي قامت يف العام  .1990ومع إنطالقة ونجاح عملية
الس��هم الذهبي والت��ي كُللت بإخراج الحوثي�ين والقوات املوالية لصال��ح من مدينة عدن
وقاع��دة العند الجوية يف محافظة لحج ،أحرز الح��راك الجنويب خطوات هامة نحو تحقيق
هدف إعادة تأسيس مدينة عدن كعاصمة لجنوب اليمن .ونظرا لطموحيهام املختلفني ،فإنه
م��ن املمكن أن يتصارع الحراك الجنويب واإلنفصايل مع الجامعات ذات الدوافع الدينية من
املقاومة الشعبية أو بينهام البني عىل املصالح وامليدان يف الجنوب عقب تراجع الحوثيني.
ثالث��ا :القوى القبلية يف كل من تعز وإب والبيضاء ومأرب والجوف والذي يحاربون ضد
هيمن��ة الحويث عىل مناطقهم وللحصول عىل املزيد من الحكم الذايت ،ويتكون هذا الصنف
بش��كل كبري من املواليني لحزب اإلصالح ( تنظيم اإلخوان املس��لمني يف اليمن) ،ويحارب يف
صف واحد من أجل مين فدرايل.
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كام ش��ارك الفاعلون اإلقليميون بأش��كال ومس��تويات مختلفة وخاصة يف تس��ليح كل
الجامع��ات يف األط��راف املتصارعة .ومن املخاوف التي ترتتب عليها هذه اإلس�تراتيجية هو
تعقيد أفق تحقيق الس�لام ،والنظ��رة القارصة لقوى التحالف يف تحقي��ق أهدافها املعلنة
والت��ي تتمثل يف إعادة الرئيس هادي إىل الس��لطة يف حني أنها تقوم يف الواقع بتمكني قوى
ه��ي عىل خ�لاف مع وجود حكومة مركزية قوية يف صنعاء .كام س��يكون من الصعب جدا
إقناع الجامعات املتش��ددة أو ذات امليول اإلنفصالية أو القوى املس��لحة األخرى أن تس��لم
قوتها لحكومة هادي.

ما الذي من الممكن عمله على المستوى المحلي لدعم
فرص السالم؟
عىل حد س��واء ،يتوهم املتحدثون السياس��يون واملحللون واإلعالميون أن هزمية الحويث
عسكرياً ستؤدي إىل إستعادة عرص ما قبل توسع الحوثيني .لكن ومع تواجد الحكومة اليمنية
يف الخارج وتبخر املؤسس��ات الحكومية ،بدأت األطراف غري الحكومية الفاعلة للتنافس عىل
الرشعية املحلية يف ظل فراغ الس��لطة .ويف غضون الخمسة األشهر املاضية ،متكنت الجهات
غري الحكومية الفاعلة واملس��لحة التابعة ل “ املقاومة الشعبية “ من السيطرة عىل األرايض
املحلية واألجهزة الحكومية – س��واء من ِقبل الحراك الجنويب ،أو من ِقبل القاعدة يف ش��به
الجزيرة العربية كام حدث يف مدينة املكال.
حتى وإن متت هزمية الحوثيني  ،س��يتوجب عىل الحكومة املركزية أن تستوعب وتأخذ
حسابات هذه الجامعات غري الحكومية الفاعلة واملختلفة بعني االعتبار ،من أجل املحافظة
عىل مامرسة سلطاتها .

يجب إبالغ
الحوثيين بوضوح
أن اإلعتراف
السياسي بهم
 ،مشروطا
بوقفهم
الستخدام
العنف.

يف حال توقفت هذه الحرب قريباّ ،س��يتوقف توسع هذه القوى العسكرية والسياسية
املحلية ،وستزيد فرصة الحكومة املركزية بأن تكون قادرة عىل إعادة بناء نفسها ،وتدريجيا
تأكيد س��لطتها يف جميع أنحاء البالد  ،وهكذا ميكن أن يتحقق اإلستقرار يف اليمن بصعوبة
أق��ل  .وعىل الرغم من غموض توقعات تحقيق الس�لام يف ظل املناخ الجيوس��يايس الحايل،
إال أن الوضع الراهن يقود اليمن ألن تصبح دولة فاش��لة بكل األشكال ،واإلنزالق نحو كارثة
إنسانية مل يسبق لها مثيل ،إضافة إىل أن تصبح تهديدا ً عاملياً لألمن.
وبالتايل  ،فإنه يتعني عىل صانعي السياس��ات ومتخ��ذي القرارات البدء يف صياغة بدائل
سياسية ،مع العمل عىل تحديد مسار ممكن ومختلف للسالم.

أدوار الالعبين المحليين في الحروب الدائرة في اليمن

5

ولتحقيق أي هدنة أو اتفاق ،س��يتطلب األمر بذل جهد متكامل و منسق مع املجتمع
ال��دويل للتخفي��ف من تصعيد الن��زاع وإرشاك جميع الفاعلني املحليني يف عملية الس�لام،
ويجب أن يراعي أي اتفاق مستقبيل التايل:

بعد التوصل إلى
تسوية سياسية
مباشرة ،يجب
على الميليشيات
السياسية
والقبلية تسليم
األسلحة الثقيلة
والمتوسطة إلى
الدولة

• يجب عىل جميع األطراف الرئيسية يف الحرب أن توافق فورا ً عىل إتفاق سالم وتوافق.
ومع إن أي إتفاق سالم يجب أن يكون مينيا بطبيعته ،ال ميكن ألي تسوية أن تتحقق دون
موافقة إقليمية .وإذا كان لدى األطراف اإلقليمية الرئيسية الفاعلة ( إيران والسعودية)
الرغبة يف اس��تمرار هذا الرصاع  ،فإنها س��تواصل دون ش��ك .وعليه فإنه من الرضوري
إيقاف إراقة الدماء والتوجه نحو اتفاق س��يايس إلنقاذ اليمن من التش��ظي والخوض يف
سنوات طويلة من اإلقتتال الداخيل .كام يجب أن يأيت الحافز الرئييس لتسوية هذا النزاع
من ِقبل الحكومة ممثلة بالرئيس هادي و نائبه خالد بحاح واململكة العربية السعودية
وحلفائها ،وأيضاً ميليش��يات الحويث و حلفاء صالح .وللمساعدة يف تحقيق هذه التسوية
 ،يج��ب أن يتوقف الفاعل��ون اإلقليميون عن الدعم العس��كري لجميع أطراف الرصاع
املختلفة .ويجب عىل أولئك الذين يهدفون إىل التوصل إىل س�لام أن يقوموا بتنس��يق
الجهود س��وياً .ومع مرور الوقت ،فإن قدرة اليمن للسعي نحو تحقيق السالم قد يضيع
يف خضم الرصاعات اإلقليمية.
• يج��ب عىل الحكومة أن تع��ود فورا ً إىل اليمن و يجب التوصل إىل توافق جديد ،ومن
املمكن لجميع األطراف التوصل إىل تس��وية عرب التمس��ك مببادئ قرار مجلس األمن رقم
 2216دون التش��بث بأي إش�تراطات ق��د عفا عليها الزمن .كام يج��ب أن تكون القضايا
املحددة زمنياً ،كالفيدرالية ،أكرث واقعية من حيث قدرتها عىل إنهاء الرصاع ،كام تتطلب
قضي��ة فك اإلرتباط املختلف عليها اإلهتامم املب��ارش من قبِل الرئيس وحكومته وتحديد
مواق��ف واضحة منها .فكلام طال بق��اء الحكومة الرشعية يف الخارج ،فإن الجامعات غري
الحكومية الفاعلة يف أرض الواقع ستكون أكرث رشعية وسيكون من الصعب حينها عىل أي
سلطة إستعادة ثقة املواطنني.
• يجب أن ينظر االتفاق إىل الخصوصيات التاريخية للرتكيبات واإلندماجات اإلجتامعية
التي تش��كل البنية اإلجتامعي��ة الحالية لليمن ،كام أن إتفاق الس�لام بحاجة إىل أن يتم
التعامل معه عىل مستوى أوسع وأشمل من مفهوم “الفيدرالية” الذي تم تأييده من ِقبل
مؤمتر الحوار الوطني .ويجب أيضاً النظر إىل الواقع املمزق عىل األرض ،وصعود الطائفية
واملناطقية ،وإمكانية الترشذم اإلجتامعي والس��يايس واإلقتصادي ,كام يجب أن ينس��جم
ه��ذا اإلتفاق مع الواقع املتعدد عىل األرض .ولذلك ،ينبغي أن تتضمن اإلتفاقية العديد
م��ن امللحقات تض��م فيها تفاهامت الس�لام املحلية بني الجهات غ�ير الحكومية البارزة
والفاعلة .ويف حال فشلت الجهود يف إطار استمرار وحدة اليمن ،فإن الحكومة لن تكون
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قادرة عىل اإلس��تمرار يف غض الطرف عن مطلب الفصائل الجنوبية يف حق تقرير املصري.
وعليه فمن الرضوري أن يتم استيعاب الجهات الفاعلة غري الحكومية املحلية النشطة يف
مؤسس��ات الدولة الرس��مية ،وقد أعلن الرئيس هادي دمج املقاومة الشعبية مع الجيش
اليمني املنقس��م يف يوليو املنرصم ،ومبا أن ذلك يبدو أمرا ً واعدا ً ،يجب إعادة دمج جميع
الفصائل .يف حالة الفشل يف عدم استيعاب بعض املكونات ،فإن ذلك سيكون مبثابة ِ
تحد
كبري أمام أية تس��وية س�لام عىل املدى الطويل .ومن املحتمل أن يفسد أولئك املقصيون
أي عمليات س�لام قادمة .وللميض قدماً ،ميكن بدء إعادة الدمج عىل املس��توى الوطني
م��ن خالل تعيني ممثلني محليني بارزين كمستش��ارين للحكومة ،إضافة إىل وجود متثيل
للجهات الفاعلة املحلية املؤثرة عىل املس��توى املحيل ،وعىل وجه الخصوص يف الجنوب،
حيث س��يؤدي ذلك إىل وضعها تحت ضغط التسليم للسكان املحليني ،وميكن أن تتعاون
أيضا مع الحكومة لتحقيق األمن واملساعدة يف تطبيق القانون.
• ع�لى املجتم��ع الدويل و حكومة هادي إدانة األنش��طة اإلرهابية من ِقبل الجامعات
املتطرفة املس��لحة يف اليمن  ،مثل الدولة اإلس�لامية و القاعدة يف شبه الجزيرة العربية .
ومبا أن هذه املجموعات تس��تخدم مظامل السكان املحليني لحشد الدعم من املجتمعات
املحلية ،فإن��ه يجب إدانتهم من أجل إفقاد ثقة املواطنني بهم .وعالوة عىل ذلك  ،يجب
التضييق ع�لى املنظامت واألفراد الذين يقومون بتمويل ه��ذه الجامعات ومنع الدعم
عنهم .إن لهذه الجامعات املتطرفة جذور عميقة يف األجهزة الحكومية اليمنية  ،بل و يف
املجتمع املدين ،وقد نجحت يف خلق أنظمة محاباة .ففي محافظة حرضموت ،قام تنظيم
القاعدة يف ش��به الجزيرة العربية بتنصيب نفس��ه حاكامً حالياً بعد سيطرة الحويث عىل
السلطة ،كام قام بإنشاء هياكل موازية غري حكومية والتي تقوم بالتوسع إىل بقية جنوب
اليمن  ،وذلك سيشكل تهديدا ً كبريا ً ألي أجندات مستقبلية لبناء الدولة .كام يجب إبالغ
الحوثيني بوضوح أن اإلعرتاف السيايس بهم  ،مرشوطا بوقفهم الستخدام العنف.

إن لدى
الجماعات
المسلحة-
كلها تقريبا
في اليمن-
القدرة واإلرادة
الستخدام
العنف كوسيلة
لتحقيق
أهدافها ،وذلك
يجعل نزع السالح
أولوية لتحقيق
اإلستقرار

• أخ��ذا بع�ين االعتبار التأجي��ج الطائفي يف ه��ذه الحرب  ،ميكن للقي��ادات الدينية،
وخاص��ة أولئك الذين خارج دائرة اإلس��تقطاب  ،تخفيف حدة التوتر الطائفي من خالل
تش��جيع مبدأي العفو والتس��امح .يف الواقع  ،ميكن للجهات الديني��ة لعب دور هام يف
تخفي��ف الرصاع يف اليم��ن .ونظرا لإلقتتال بني الحوثيني وبقي��ة اليمنيني وكذلك اململكة
العربية السعودية  ،فإن هذه الحرب أصبحت تُقولب كجزء من حرب واسعة بني الشعية
والسنة  ،وبإستقطاب ديني تحت شعارات “الخري” و”الرش”  .ولذلك فإن الخطاب الديني
سيستمر دوره يف إقناع عامة الناس.
• بعد التوصل إىل تس��وية سياس��ية مبارشة  ،يجب ان يفرض عىل امليليشيات السياسية
و القبلية تسليم األسلحة الثقيلة واملتوسطة إىل الدولة ،ومن ثم يجب عىل الحكومة سن
وتنفيذ قوانني حول حيازة األس��لحة و اإلستخدام الش��خيص لها .ويجب أن تكون مدينتا
عدن وصنعاء مدنا خالية من السالح عىل األقل  .إن لدى الجامعات املسلحة-كلها تقريبا
أدوار الالعبين المحليين في الحروب الدائرة في اليمن
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يف اليمن -القدرة واإلرادة الستخدام العنف كوسيلة لتحقيق أهدافها ،وذلك يجعل نزع
السالح أولوية لتحقيق اإلستقرار.
• يج��ب إرشاك الش��خصيات اإلجتامعية كالقي��ادات القبلية -ولكن بحذر ش��ديد -يف
توازن تقاسم السلطة املستقبلية -فإنه عندما تم استبعاد رجال القبائل اليمنية بعد الثورة
من العملي��ة اإلنتقالية عام  ، 2012-2014إنقاد القبائ��ل إىل أحضان الجامعات املتطرفة،
ناهيك عن رضورة تعاونها إليصال املساعدات اإلنسانية و للفصل يف القضايا املحلية ,ولكن
بالتناسب مع إلتزام هذه القيادات بقرارات وسياسات السلطات الرسمية ،ال العكس.
يتعين على
المجتمع
الدولي أن
يستوعب مدى
تأثير سياساته
وإجراءته في
العالقات
المعقدة
والديناميكية
بين الجهات
المحلية الفاعلة،
واالمتناع عن
إشعال الوضع
في اليمن،
والبدء في
إخماد تلك
اإلشتعاالت
بشكل فوري.
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• إنه من املمكن لبعض األحزاب السياس��ية أن تبادر بجهود س�لام محلية .فقد قامت
األح��زاب ذات الهيمنة الزيدية داخل املعارضة التقليدي��ة ،وعىل وجه الخصوص حزب
الحق وإتحاد القوى الش��عبية ،باإلنضامم إىل الحوثي�ين ،إضافة إىل الفرع اليمني لحزب
البعث الس��وري .كام انضم الحزب اإلسالمي الس��ني( التجمع اليمني لإلصالح) ،والذي
يتضم��ن جامعة اإلخوان املس��لمني يف اليمن ،وعدد من اإلئتالف��ات الجنوبية إىل صف
الرئي��س هادي ،باإلضاف��ة إىل بعض أعضاء حزب الرئيس الس��ابق عىل عبدالله صالح-
حزب املؤمتر الش��عبي الع��ام .لقد كانت مواقف بعض األح��زاب مثل الحزب النارصي
واالشرتايك يف درجة من الغموض ،حيث مل يتم إتخاذ أي مواقف واضحة ،حتى وإن قامت
بع��ض الش��خصيات البارزة داخل ه��ذه األحزاب باتخاذ مواقف ش��خصية .وعليه فإن
الحياد الرس��مي الذي تبناه حزبا االشرتايك والنارصي من طريف الرصاع ميكن أن يُستخدم
كوس��يلة إلعادة تنظيم صفوفهم ودعم الجهود املحلية من أجل الس�لام يف اليمن ،وقد
بدأت بعض الش��خصيات التي تؤمن بأهمية السالم من جميع األطراف بالظهور بشكل
خفيف ،وميكنهم العثور عىل أرضية مشرتكة والبدء يف محادثات غري رسمية مع بعضهم
البعض -حتى وإن عارضت قيادتهم ذلك.
• ميك��ن للقط��اع الخاص ومنظامت املجتم��ع املدين والنقابات واالتح��ادات أن تعزز
من التامس��ك االجتامعي من خ�لال املنارصة والتعليم والحامية وإعداد تقارير الس�لام
والحرب وتقديم الخدمات اإلنس��انية  ،كام يجب تش��جيع اإلس��تثامر األجنبي و املحيل
لتعزيز اإلنتعاش اإلقتصادي وخلق فرص عمل للش��باب اليمني .وبذلك ستكون معالجة
أزمة البطالة يف اليمن مبثابة وس��يلة إلحباط تجنيد امليليشيات .وعالوة عىل ذلك  ،فإن
خ�برات منظ�مات املجتمع املدين يف اليم��ن تعود ألكرث من  35عام��اً ،وميكن ملنظامت
املجتمع املدين الراس��خة أن تكون رشيكاً فاعالً لتحقيق الس�لام يف البلد .ويف حني أنه ال
ميكنه��م أن يكونوا بديال لبناء الدولة  ،وكونه��م ذوي نفوذ محدود ،لكنهم ميثلون بديالً
للمليش��يات يف اليمن .وعىل املجتمع الدويل أن يخلق الحوافز والرشوط عىل الحكومة
اليمني��ة للتعاون مع منظامت املجتمع املدين و جذب فرص العمل إىل البالد مبا يف ذلك
إعادة تفعيل التمويالت املرتبطة بربامج الحكم وبناء الس�لام يف أرسع وقت تسمح فيه
األوضاع األمنية بذلك.
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• يجب عىل الحكومة أن تبدأ بإعداد خطة مصالحة وطنية وعدالة إنتقالية ش��املة من
خالل تشكيل هيئة قانونية متخصصة ،كام يجب التعامل مع إنشاء هذه الهيئة عىل أنها
أولوي��ة قصوى و يجب عىل الحكوم��ة أن متتنع عن العمليات املعقدة التي أثبتت عدم
جدواه��ا يف املايض .وللميض قدما ،يجب عىل الهيئة القانونية النظر يف جميع الرصاعات
السابقة بشكل عادل .كام يجب أيضاً التعاطف مع جميع الضحايا والعمل عىل إستعادة
حقوقهم  ،بغض النظر عن مواقعهم الجغرافية أو إنتامءاتهم السياس��ية .وعند التوصل
إىل تسوية ما ،عىل األطراف املشاركة أن تقدم تعويضات ،كام يجب عىل الحكومة النظر
يف الحواف��ز للمجموعات الت��ي تعهدت باإلمتناع عن مامرس��ة العنف  .كام يجب اخذ
األشكال التقليدية لتسوية النزاعات ،مثل التحكيم القبيل بعني االعتبار أيضاً.
ما زالت الكارثة اإلنس��انية مس��تمرة بالتفاقم بعد خمسة أشهر من التدخل العسكري
بقيادة الس��عودية يف اليمن  -نحو  20مليون ميني عىل وشك الوصول إىل مستوى املجاعة.
ويف يوني��و املايض رصحت األم��م املتحدة بإن وضع األزمة يف اليمن ارتفع إىل الفئة  3كام
هو الحال يف سوريا.
ويف ح��ال مل تأخذ أي تس��وية قادم��ة مواقف الفاعل�ين املحليني بعني اإلعتب��ار ،فإنها
بالتأكيد لن تنجح ،ويف نفس الوقت ،أصبح من الصعب إيجاد تسوية مامثلة ،وذلك بسبب
القوة التي إكتس��بتها العديد من القوى الفاعلة منذ بدء العملية العس��كرية التي تقودها
السعودية .وعليه ،يتعني عىل املجتمع الدويل أن يستوعب مدى تأثري سياساته وإجراءته يف
العالقات املعقدة و الديناميكية بني الجهات املحلية الفاعلة ،واالمتناع عن إش��عال الوضع
يف اليمن ،والبدء يف إخامد تلك اإلشتعاالت بشكل فوري¿ .

يجب على
الحكومة أن
تبدأ بإعداد
خطة مصالحة
وطنية وعدالة
إنتقالية شاملة
من خالل تشكيل
هيئة قانونية
متخصصة
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مركز صنعاء للدراسات
اإلستراتيجية

"مشروع غرفة االزمات"
غرفة االزمات اليمنية ،هو أحد مشاريع مركز صنعاء ويهدف اىل استرشاف
فرص السالم يف اليمن ،رفد صناع القرار املحليني واالقليميني والدوليني باملعرفة
الالزمة من اجل املساهمة يف خلق سالم ميني اكرث دميومة .يصدر طاقم
متخصص من الباحثني واملحلليني اوراق سياسات شهرية تتطرق اىل مواضيع
وقضايا مينية مختلفة ضمن رسالة املركز الهادفة اىل تقديم مقاربات جديدة
لقضايا اليمن واالقليم.

مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية ،مؤسسة
بحثية متميزة ومبتكرة تأسست لغرض
املساهمة يف بناء فهم واسع لقضايا اليمن
واألقليم .كام يقدم املركز اإلستشارات
والرؤى الفنية والتحليلية يف مجال التنمية
السياسية واملدنية واالجتامعية ،إضافة إىل
إنجاز األبحاث والتحليالت عن القضايا
املحلية واإلقليمية والدولية.
تأسس مركز صنعاء للدراسات اإلسرتاتيجية
يف العام  ، 2014يقوده شباب يعملو من
أجل تقديم مقاربات جديدة لقضايا اليمن
واالقليم.

عن الباحثين
سامء الهمداين :زميل زائر يف مركز صنعاء للدراسات اإلسرتاتجية ،وهي باحثة
ومحللة مقيمة يف واشنطن تغطي مجموعة واسعة من القضايا اليمنية مع الرتكيز
بشكل خاص عىل قضايا املرأة.
ادم بارون :مدير البحوث والتحليل يف مركز صنعاء للدراسات اإلسرتاتيجية  ،وهو
باحث زائر يف املجلس االورويب للعالقات الخارجية يف لندن.
ماجد املذحجي :املدير التنفيذي ملركز صنعاء للدراسات اإلسرتاتيجية .هو باحث
ومحلل سيايس ميني ،حاصل عىل درجة البكالوريوس يف القانون من جامعة دمشق.

مالحظة :اآلراء الواردة يف هذه الورقة تعرب عن آراء الباحثني فقط وال تعكس آراء أي
من املؤسسات أو الجهات أعاله.

Yemen, Sana’a, Hadda St
Tel: +967 1 444 375
Fax: +967 1 444 316
Email: info@sanaacenter.org
WWW.SANAACENTER.ORG
/sanaacenter
للحصول عىل نسخة من ورق السياسات يرجى زيارة موقنا
اإللكرتوين أو عرب صفحاتنا بشبكات التواصل اإلجتامعي..

مؤسسة فريدريش إيبرت
إن مؤسسة فريدريش منظمة خاصة وغري
ربحية,ملتزمة بقيم الدميقراطية اإلجتامعية.
وتعمل املؤسسة من أجل تأكيد هذه
القيم عرب توفري التعليم السيايس ،وترويج
وتعميق الدميقراطية والدفاع عن الحرية
وحقوق اإلنسان ،وتيسري التنمية والعدالة
اإلجتامعية ،تطوير اإلمن والنوع اإلجتامعي
واملساهمة يف الحوار الدويل يف كل من املانيا
وعىل املستوى الدويل.

منظمة سيفرورلد
تعمل منظمة سيفرورلد ملنع وتقليل
النزاعات العنيفة وتعزيز النهج التعاوين
لألمن .ونحن نعمل مع الحكومات
واملنظامت الدولية واملجتمع املدين لتشجيع
ودعم السياسات واملامرسات الفعالة
ودعمها من خالل املنارصة والبحوث و وضع
السياسات وتطوير السياسات ،ومن خالل
دعم جهد األخرين.

