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صيــــــام مــــوصـــــــول:

عمان
ماذا يعني فشل اجتماعات ّ
بالنسبة لليمن
سبنسر أوسبرغ وهانا باتشيت
بعــد ثالثــة أيــام مــن االجتماعــات التــي ُعقــدت بوســاطة األمــم املتحــدة يف
عمّ ــان بــن ممثلــن عــن إداريت البنــك املركــزي اليمنــي املنقســم يف كل مــن عــدن
عـاء ،لــم يتوصــل الوفــدان إىل أي اتفــاق يتجــاوز التزامهمــا باالجت ـمـاع
وصن ـ
ـمـرة أخــرى.
عـاء
قبــل وأث ـنـاء املحادثــات التــي بــدأت يف  14مايــو  /أيــار ،عقــد مركــز صن ـ
اجتماعــات منتظمــة مــع كال الوفديــن ،وكذلــك مــع الالعبــن اليمنيــن
والدوليــن وآخريــن ،وقــد بــدا مــن هــذه املناقشــات أن اجتماعــات عمّ ــان كانــت
فرصــة أخــرى ضائعــة ،فقــد كان الســيناريو املثــايل لنجــاح تلــك املحادثــات هــو
أن يســتلم مئــات اآلالف مــن موظفــي الخدمــة املدنيــة رواتــب منتظمــة ألول
ـمـرة منــذ ثــاث ســنوات ،ممــا يســاعد عــى توفــر دخــل للماليــن مــن أ ـفـراد
أســرهم وســط أســوأ أزمــة إنســانية يف العالــم .كمــا كان مــن شــأن التقــدم
امللمــوس يف عمّ ــان أن يســاعد يف دفــع اتفــاق ســتوكهولم خطــوة إىل األمــام؛
حـراز أي تقــدم اآلن إىل شــل جهــود الســام
بــدالً مــن ذلــك ،قــد يــؤدي عــدم إ ـ
التــي تتوســط فيهــا األمــم املتحــدة.

عــى الرغــم مــن هــذه الرهانــات ،لــم يلتـ ِـق الوفــدان أبــداً وجهــاً لوجــه أث ـنـاء
املحادثــات – مــع أنهمــا دخنــا الشيشــة معــاً يف إحــدى الليــايل  ،ولــم يحضــر
املبعــوث الخــاص لألمــم املتحــدة إىل اليمــن مارتــن غريفيــث أبــداً .يف الواقــع،
كان غريفيــث يف البدايــة قــد حــدد يومــاً واحــداً فقــط للمحادثــات ،وقــد تــم
تمديدهــا إىل ثالثــة أيــام بعــد طلبــات التمديــد املقدمــة مــن الوفديــن.
كانــت القضيــة الرئيســية التــي تقســم الطرفــن هــي مــا يجــب فعلــه باإل ـيـرادات
القادمــة مــن املــوائن الثالثــة املحيطــة بمدينــة الحديــدة – رأس عيــى،
خـول الرئيســية لشــحنات البــاد التجاريــة
والصليــف ،والحديــدة ،ونقــاط الد ـ
ً
خـرة هــي أكــر املــوائن ازدحامــا يف اليمــن .وتســيطر جماعــة
واإلنســانية ،واأل ـ

مركز صنعاء للدراسات
االستراتيجية هو مركز أبحاث
مستقل يسعى إلى إحداث
فارق عبر اإلنتاج المعرفي ،مع
تركيز خاص على اليمن واإلقليم
المجاور .تغطي إصدارات وبرامج
المركز ،المتوفرة باللغتين العربية
واإلنجليزية ،التطورات السياسية
واالجتماعية واالقتصادية
واألمنية ،بهدف التأثير على
السياسات المحلية واإلقليمية
والدولية.
تأسس مركز صنعاء في العام
 ،2014وهو من مراكز األبحاث
المستقلة القليلة التي ما تزال
تعمل في اليمن .وبينما يتمتع
المركز بصالت كثيفة مع الالعبين
الرئيسين ،إال أنه استطاع الحفاظ
بحزم على استقالليته عن
جميع األطراف .وبذلك  ،حافظ
مركز صنعاء على موقعه الفريد
وقدرته على العمل في جميع
أنحاء اليمن وخارجه ،وصاغ
موقعه كالعب قيادي صاعد
في مجال البحث والتحليل
المتعلق باليمن.
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الحوثيــن املســلحة عــى مي ـنـاء ومدينــة الحديــدة منــذ أربــع ســنوات ،ويف حــن أدى اتفــاق وقــف إطــاق النــار يف
ديســمرب  /كانــون األول  2018إىل إيقــاف هجــوم – يدعمــه التحالــف العســكري بقيــادة الســعودية – لالســتيالء عــى
شـرات ماليــن الــدوالرات ســنوياً،
املدينــة مــن أطرافهــا ،تشــر التقد ـيـرات إىل أن إ ـيـرادات هــذه املــوائن ،التــي تقــدر بع ـ
كان تشــكل أكــر مــن ربــع دخــل ســلطات الحوثيــن عــام  ،2018ومــن املحتمــل أن تكــون النســبة قــد تجــاوزت ذلــك
اآلن.
نــص اتفــاق ســتوكهولم عــى توريــد عائــدات املــوائن إىل فــرع البنــك املركــزي اليمنــي يف الحديــدة ،واســتخدامها
حـاء اليمــن” .كان موقــف الحكومــة أن
للمســاهمة يف دفــع رواتــب موظفــي الخدمــة املدنيــة يف الحديــدة و”جميــع أن ـ
عــى البنــك املركــزي اليمنــي يف الحديــدة أن يخضــع بالكامــل لســلطة البنــك املركــزي اليمنــي يف عــدن ،وهــذا يســتلزم
ـيتعي عــى فــرع الحديــدة ات ـبـاع جميــع
إل ـ
ـي قدمــاً ،سـ ّ
غـاء جميــع التعيينــات الحوثيــة منــذ عــام  ،2014ومــن أجــل املـ ّ
التوجيهــات مــن /ورفــع تقريــر بجميــع األنشــطة إىل البنــك املركــزي يف عــدن.

أرادت الحكومــة اليمنيــة أيضــاً تحصيــل جميــع عائــدات الدولــة مــن محافظــة الحديــدة – وليــس فقــط مــن املــوائن –
وتسليمها إىل فرع البنك املركزي يف الحديدة ،عىل أن يتم استخدام هذه العائدات لدفع رواتب جميع العاملني
طـاع العــام يف الحديــدة ،عــى أســاس جــدول الرواتــب لعــام  – 2014وهــذا يعنــي إزالــة أي موظفــن ع ّينهــم
يف الق ـ
ً
الحوثيــون ـ وتخصــص أيــة إ ـيـرادات متبقيــة لدفــع رواتــب موظفــي الصحــة والتعليــم التــي ال يتــم دفعهــا حاليــا يف
أماكــن أخــرى يف اليمــن .وكنقطــة انطــاق ،أراد وفــد الحوثيــن مناقشــة جميــع إ ـيـرادات الدولــة يف اليمــن ،مــع
شـراط دفــع جميــع رواتــب املوظفــن املدنيــن يف البــاد لتوريــد عائــدات مي ـنـاء الحديــدة إىل ســلطة البنــك املركــزي يف
ا ـ
عــدن.
كانت عائدات موائن الحديدة دافعاً رئيسياً للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية – والذي يدعم الحكومة
اليمنيــة املعــرف بهــا دوليــاً – وكان قــد أطلــق حملتــه لالســتيالء عــى املدينــة العــام املــايض ،وذلــك بعيــداً عــن مزاعــم
تهريــب األســلحة عــر املــوائن ،ويف حــن أن اتفــاق ســتوكهولم يعنــي تخــي الحوثيــن عــن املــوائن ،فقــد كانــت هنــاك
موازنة من وجهة نظرهم :مثل أن تسمح لهم مدفوعات رواتب املوظفني املدنيني الكاملة بالحصول
عدة عوامل
ِ
عــى إ ـيـرادات مــن خــال الضرائــب وزيــادة النشــاط االقتصــادي يف مناطقهــم ،خاصــة بالنظــر إىل أن معظــم املوظفــن
املدنيــن يعيشــون يف األرايض التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون ،وكذلــك أن تتجنــب قواتهــم (الحوثيــون) معركــة
الحديــدة ،مــا يعفيهــا مــن دفــع كلفــة مرتفعــة لهــا عــى مســتوى القــوة البشــرية واملاليــة.
بالنســبة للحوثيــن ،فــإن توقيــع اتفــاق بشــأن عائــدات الحديــدة دون اتفــاق لدفــع رواتــب موظفــي الخدمــة املدنيــة
عــى مســتوى البــاد كان يعنــي فقــط خســائر يف اإل ـيـرادات ،وبالتــايل لــم يكونــوا عــى اســتعداد للقيــام بــه.
لهذا السبب بالذات ،أرادت الحكومة اليمنية أن تستخدم إيرادات املوائن لدفع رواتب موظفي الخدمة املدنية يف
الحديدة فقط ،وليس يف اليمن بأكمله – ألن ذلك سيحرم الحوثيني من أداة اسرتداد إيراداتهم املفقودة ،وبدل
ذلك ،دعا وفد الحكومة اليمنية إىل اتباع نهج تدريجي لدفع الرواتب يبدأ بالحديدة أوالً ،ثم بتمويل الخدمات
العامة يف الحديدة ،مع االتفاق يف مرحلة الحقة عىل كيفية صرف أي إيرادات متبقية.

لذلــك ،بعــد ثالثــة أيــام مــن ركــض موظفــي األمــم املتحــدة ذهابــاً وإيابــاً بــن الوفديــن ،لــم تحــدث أي تنــازالت ،ويف
نهايــة املطــاف ،ســلم موظفــو املبعــوث الخــاص للجانبــن مســودة اتفــاق تضــم  14نقطــة تمثــل الخطــوط العريضــة
التــي حاولــت اللعــب عــى حــل وســط بــن الطرفــن املتنافســن ،ومــع ذلــك ،ـتـرك النــص مســألة غامضــة تتعلــق بمــا
إذا كان يجــب دفــع جميــع رواتــب موظفــي الخدمــة املدنيــة أم ال ،مــع تجــاوز جوهــر القضيــة الخالفيــة التــي تتعلــق
شـرعي يف ّ
تزعــم البنــك املركــزي ،حيــث طلــب مكتــب املبعــوث الخــاص مــن كال الوفديــن
باد ـعـاء الجانبــن بالحــق ال ـ
أخــذ املســودة معهــم والعــودة بتعقيبــات عليهــا قبــل االجت ـمـاع التــايل املقــرر عقــده بعــد شــهر مــن اآلن.
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إذا قبل الطرفان مشروع االتفاق ،فمن املحتمل أن يقوما بذلك بموجب تفسريات مختلفة ،وهنا يكمن الخطر،
سـرات مختلفــة بــن الطرفــن هــو مــا أدى إىل تأخــر
ضـوح االلتزامــات بدرجــة تعرضهــا لتف ـ
إذ أن هــذا النقــص يف و ـ
تنفيــذ اتفاقيــة ســتوكهولم منــذ ديســمرب  /كانــون األول .2018
ينــص اتفــاق ســتوكهولم أيضــاً عــى أن تجتمــع الفــرق املتفاوضــة مــن الطرفــن ـمـرة أخــرى يف  25ينايــر  /كانــون الثــاين
– وهــو االجت ـمـاع الــذي لــم يحــدث حتــى اآلن ،رغــم مــرور خمســة أشــهر عــى موعــده املقــرح ـ ويجــب النظــر إىل جديــة
ال ـتـزام الوفديــن املصرفيــن باالجت ـمـاع ـمـرة أخــرى خــال شــهر يف ضــوء ذلــك ،وهــو إطــار زمنــي تعــززه األمــاين فقــط.
صــرح املبعــوث الخــاص لألمــم املتحــدة يف أكتوبــر  /تشــرين األول  2018بأنــه“ :ال يعتمــل يف ذهنــي أي شــك عــى
اإلطــاق بــأن هــذه املســألة االقتصاديــة هــي ذات األولويــة القصــوى اآلن” ،ومــع ذلــك كان إظهــار غريفيــث اللتزامــه
بمعالجــة هــذه األولويــة ناقصــاً ،فمــن بــن أكــر مــن  90موظفــا مكتبــه ،ثمــة موظــف واحــد فقــط مخصــص بالكامــل
بامللــف االقتصــادي ،ممــا يكشــف عــن عــدم رغبــة يف ب ـنـاء القــدرات الالزمــة للتوســط يف الجوانــب االقتصاديــة لل ـنـزاع.

حـول هــذه
فســر الجانبــان املتفاوضــان مســألة تحديــد املبعــوث الخــاص يف البدايــة يومــاً واحــداً فقــط للمفاوضــات ـ
“األولوية القصوى” ومن ثم غيابه عن االجتماع ،عىل أنها عدم جدية من جانبه ،وكما قال أحد املشاركني ملركز
جـراء مفاوضــات جوهريــة ،كانــت “مجــرد رحلــة أخــرى
عـاء ،فإنــه بــدالً مــن النظــر إىل الرحلــة عــى أنهــا فرصــة إل ـ
صن ـ
مــع بــدل ســفر” ،ويف نظــر الطرفــن املتحاربــن ،قلصــت املحادثــات مكانــة األمــم املتحــدة كوســيط ،وبــدا واضحــا أن
األمــم املتحــدة غــر راغبــة يف أن تكــون مهنــدس الصفقــة االقتصاديــة ،عــى الرغــم مــن أن القضايــا األساســية التــي
حـول دون تنفيــذ اتفاقيــة الحديــدة هــي بطبيعتهــا ماليــة واقتصاديــة يف املقــام األول.
ت ـ
طـراف املتحاربــة خــال ال ـفـرات الســابقة إىل اتفاقيــات ضمنيــة مختلفــة لحمايــة
ويف ســوابق ذات داللــة  ،توصلــت األ ـ
ضـاء يف
املصالــح التجاريــة العا ـبـرة للخطــوط األماميــة – مثــل الســماح لرجــال األعمــال الكبــار ،الذيــن هــم أيضــاً أع ـ
الربملــان ،بالتغيــب عــن حضــور جلســات الربملــان التــي عقدتهــا كل مــن الهيئتــن التشــريع ّيتني املتنافســتني ،فحضــور
عـرض املســاومة املاليــة لــكال الجانبــن للخطــر ،كمــا أن التهريــب و ـغـره مــن األعمــال املربحــة التــي خرجــت
ـهـؤالء قــد ي ـ
ً
حـرب أيضــا تســر بسالســة بــن األعــداء املزعومــن.
مــن خضــم ال ـ
ومع ذلك ،كما اتضح يف عمّان ،لم يكن للبؤس املتعاظم للغالبية العظمى من السكان أن يثري نفس الهواجس
لدى الطرفني.
وبــدالً مــن حضــوره اجتماعــات عمّ ــان ،قــدم غريفيــث إحاطــة إىل مجلــس األمــن أكــد فيهــا أن قــوات الحوثيــن
انســحبت مــن املــوائن ،رغــم ب ـقـاء موظفــي إدارة املــوائن واألمــن املعينــن مــن قبــل الحوثيــن.
يعنــي غيــاب التقــدم يف عمّ ــان مواصلــة الحوثيــن الســيطرة عــى املــوائن ،بشــكل أســايس بحمايــة األمــم املتحــدة ،مــع
تقويــض مـرّرات التحالــف العربــي لشــنّ معركــة يف الحديــدة ،وستســتمر الحكومــة بدورهــا يف محاوالتهــا لتشــديد
الخناق االقتصادي عىل الحوثيني – من خالل لوائح تخص الواردات والبنوك التجارية ومكاتب الصرافة ،وخالل
ذلــك ،يقــي ماليــن اليمنيــن العاديــن رمضــانَ آخـ َر يف حالــة صيــام ال إفطــار منــه.

سبنسر أوسبرغ وهانا باتشيت
مح ّرران في مركز صنعاء للدراسات االستراتيجية.
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