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المفاوضات األممية لتبادل األسرى تصل إلى طريق مسدود 

مقدمة

إذا كانــت  ال يــزال ملــف األســرى ملــيء بالمشــاكل الفنيــة والسياســية التــي يجــب تجاوزهــا 

األطــراف اليمنيــة والمبعــوث الخــاص لألميــن العــام لألمــم المتحــدة إىل اليمــن مارتــن غريفيــث 

يأملــون بإحــراز أي تقــدم، فلــم يتوصــل وفــدا الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــا وجماعــة الحوثييــن 

المســلحة إىل اتفــاق بشــأن تبــادل األســرى، خــال الجولــة األخيــرة مــن المفاوضــات التــي رعتهــا 

األمــم المتحــدة فــي العاصمــة األردنيــة عّمــان بيــن أواخــر يناير/كانــون الثاني ومنتصــف فبراير/

شباط 2021. 

والمعتقليــن  األســرى  عــن  اإلفــراج  فــي  أمميــا  المرعيــة  المفاوضــات  فشــلت  اآلن،  وحتــى 

المرتبطيــن بالنــزاع بنــاًء عــى مبــدأ الــكل مقابــل الــكل الــذي توصــا إليه فــي اتفاق ســتوكهولم 

ــرى  ــف األس ــع مل ــل م ــاق إىل التعام ــعى االتف ــمبر/كانون األول 2018.]1] س ــي ديس ــع ف الموق

ــاب  ــق الســام. ولكــن نتيجــة غي ــة وتحقي ــاء الثق ــا بهــدف بن إنســانية يجــب معالجته ــة  كقضي

ــة، لــم يحصــل أي تبــادل للمعتقليــن/ الثقــة والجــدال حــول التفاصيــل بيــن األطــراف المتحارب

األســرى حتــى أكتوبر/تشــرين األول 2020، حيــث أُفــرج حينهــا عــن أكثــر من ألف أســير بموجب 
اتفــاق دعمتــه األمــم المتحــدة ويســرته اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر.]2]

هنــاك نوعــان مــن المفاوضــات واالتفاقــات التــي تهــدف اىل تبــادل األســرى والمحتجزيــن 

باليمــن: مفاوضــات برعايــة األمــم المتحــدة عبــر مكتــب المبعــوث الخــاص لألميــن العــام لألمــم 

المتحــدة بالشــراكة مــع اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، والمفاوضــات المحلية بقيادة وإشــراف 

وســطاء محلييــن. وبنــاء عــى عــدد المفــرج عنهــم نتيجــة جهــود كل وســيط، أثبتــت التدخــات 

المحليــة أنهــا أكثــر نجاحــاً مــن الجهــود التــي تقودهــا األمــم المتحــدة، حيــث يُزعــم أنهــا أســفرت 
إخــاء ســبيل أكثــر مــن 4,000 أســير/معتقل منــذ انــدالع الصــراع.]]] عــن 

تهــدف هــذه الورقــة إىل دراســة العوائــق التــي تحــول دون معالجــة ملــف األســرى، واستكشــاف 

رؤيــة أطــراف الصــراع إىل هــذا الملــف وتقديــم االقتراحــات التــي قــد تســاعد عــى حلــه. وإلعــداد 
https://osesgy.unmissions.org/ar/%D8%A7%D8%AA%D9%81% ،2018 1( "النــص الكامــل إلتفــاق ســتوكهولم" 13 ديســمبر/كانون األول

D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%87%D9%88%D9%84%D9%85

https://osesgy. ،2018 2( "بيــان منســوب إىل الناطــق بإســم األميــن العــام بشــأن عمليــة تبــادل المعتقليــن فــي اليمــن"، 17 أكتوبر/تشــرين األول

unmissions.org/ar/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D8%A5%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%C2%A0%D8%A8%D8%A5%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84

%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-

%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85

%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-

%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9

إبعــاد ملــف تبــادل األســرى عــن المفاوضــات السياســية"، مركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية، 11 نوفمبــر/ 3( نــدوى الدوســري، "ضــرورة 

تشــرين الثانــي https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/11887،2020 ، نصــر الديــن عامــر، مســؤول حوثــي فــي وزارة 

ــف، 22 فبراير/شــباط 2021. ــر الهات ــب عب ــة مــع الكات اإلعــام، مقابل
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الورقــة، اســتند الكاتــب إىل مقابــات أُجريــت مــع ســتة مــن أعضــاء الوفديــن المشــاركين فــي 

المفاوضــات - أربعــة مــن الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــاً واثنيــن مــن جماعــة الحوثييــن - التــي 

ُعقــدت بــاألردن برعايــة األمــم المتحــدة فــي يناير/كانــون الثانــي وفبراير/شــباط. كمــا أُجريــت 

مقابــات مــع عــدد مــن المعنييــن مــن بينهــم مســؤول فــي وزارة اإلعــام فــي حكومــة الحوثييــن 

يقودهــا طــارق  التــي  الوطنيــة  المقاومــة  قــوات  مــن  األمنييــن  المســؤولين  أحــد  بصنعــاء، 

ــن للحكومــة فــي كل مــن مــأرب  ــن عســكريين تابعي ــي، وأربعــة قياديي ــح بالســاحل الغرب صال

والضالــع وعــدن. كمــا حصــل مركــز صنعــاء عــى الوثائــق الرســمية التــي وقعــت عليهــا األطــراف 

ــادل األســرى واللذيــن ُعقــدا  ــع مــن مفاوضــات تب ــث والراب المتفاوضــة خــال االجتماعيــن الثال

فــي فبراير/شــباط 2020 وســبتمبر/أيلول 2020 عــى التوالــي. اســتكملت هــذه المــواد األوليــة 

بمعلومــات مســتمدة مــن البيانــات والتقاريــر اإلخباريــة والمقابــات.
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ــمبر/كانون األول  ــي ديس ــن ف ــلطات الحوثيي ــاً وس ــا دولي ــرف به ــة المعت ــو الحكوم ــع ممثل وق

2018، فــي ســتوكهولم عــى اتفــاق شــمل ثاثــة محــاور رئيســية: اتفــاق وقــف إطــاق نــار فــي 

مدينــة الحديــدة، بيــان تفاهــم حــول مدينــة تعــز، وآليــة تبــادل أســرى.]4] شــمل االتفــاق العمــل 

ــن، وقــدم كل طــرف قائمــة بأســماء  ــن الطرفي ــف أســير، مقســمين بي عــى اإلفــراج عــن 15 أل

األســرى والمعتقليــن المطلــوب إطــاق ســراحهم. ولكــن تأجــل تبــادل األســرى لحوالــي عاميــن 

تقريبــاً.

حدثــت انفراجــة مشــجعة فــي ملــف األســرى خــال الجولــة الثالثــة مــن المفاوضــات التــي ُعقــدت 

ــص  ــجين. ن ــن 1,420 س ــراج ع ــى اإلف ــاق ع ــت باالتف ــان]5] وانته ــباط 2020 بعّم ــي فبراير/ش ف

االتفــاق عــى أن تطلــق الحكومــة ســراح 700 ســجين ومعتقــل مــن الحوثييــن، مقابــل إطــاق 

الحوثييــن ســراح 400 ســجين ومعتقــل، باإلضافــة إىل 15 أســير ســعودي وأربعــة ســودانيين. 

إفــراج  وباتفــاق منفصــل، تعهــدت الحكومــة بإطــاق ســراح 200 ســجين ومعتقــل مقابــل 

الحوثييــن عــن ناصــر منصــور هــادي، شــقيق الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي، ومائــة ســجين 

آخريــن. ولكــن هــذا التفــاوت بيــن أعــداد الــذي ســيفرج عنهــم مــن قبــل كل طــرف خلق مشــكلة 

مــن نــوع مختلــف، إذ ســُيخى ســبيل ناصــر منصــور هــادي - أي شــخص واحــد - مقابــل اإلفــراج 

عــن 100 معتقــل، منهــم 50 مقاتــل حوثــي أُســروا خــال القتــال عــى الجبهــات الجنوبيــة.

ُعقــدت الجولــة الرابعــة مــن المفاوضــات فــي جنيــف فــي ســبتمبر/أيلول 2020 لحــل هــذه 

ــة الثالثــة مــن المفاوضــات، واتفقــوا  العقــد حيــث أكــد المفاوضــون التزامهــم بمخرجــات الجول

عــى تقســيم التبــادل عــى مرحلتيــن: فــي المرحلــة األوىل، تخلــي الحكومــة ســراح 681 ســجين 

مقابــل إفــراج الحوثييــن عــن 400 ســجين - مــن بينهــم المعتقليــن الســعوديين والســودانيين – 

إخــاء ســبيلهم فــي فبراير/شــباط 2020  وفــي المرحلــة الثانيــة، يفــرج عــن باقــي المتفــق عــى 

والبالــغ عددهــم 01] مــن بينهــم شــقيق هــادي، ناصــر.

نُفــذت المرحلــة األوىل فــي 15 و16 أكتوبر/تشــرين األول 2020، وأخلــي ســبيل 1,065 ســجين.]6] 

4( "عــام بعــد اتفاقيــة ســتوكهولم أيــن نحــن اآلن؟"، مكتــب المبعــوث الخــاص لألميــن العــام لألمــم المتحــدة لليمــن، تــم االطــاع فــي 10 مــارس/

https://osesgy.unmissions.org/ar/%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%  ،2021 آذار 

D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%87%D9%88%D9%84%D9%85-

%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%AD%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86%D8%9F

https://apnews.com/article/  ،2020 فبراير/شــباط   10 بــرس،  أسوشــيتد  يمنييــن"،  أســرى  تبــادل  مفاوضــات  يســتضيف  5( "االردن 

bfd8e0d3c039a6753450dbbaa64da6ae

إتهــم مســؤول مــن  6( أدى الخــاف حــول األســماء عــن إطــاق ســراح عــدد أقــل مــن المتفــق عليــه فــي فبراير/شــباط 2020، والــذي كان 1,420. 

إشــترط  وفــد الحكومــة الحوثييــن بإعتقــال عشــرة أفــراد ومحاولــة ادراجهــم بالتبــادل بينمــا قــال مســؤول حوثــي أن قائــد ميدانــي فــي مــأرب 

تبــادل مجموعــة مــن الســجناء الحوثييــن مقابــل أســرى تابعيــن لــه مــا دفعهــم إلعتقــال المزيــد.

خلفية
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ســاد جــو مــن التفــاؤل نتيجــة هــذه االنفراجــة فــي ملــف األســرى حيــث قــال المبعــوث الخــاص 

إىل مجلــس األمــن: "لدينــا أخبــار ســارّة فــي اليمــن  إحاطتــه  لليمــن مارتــن غريفيــث، خــال 

ــن ســُيخى  ــاق عــى أســماء الذي ــة بانتظــار االتف ــت عالق ــة ظل ــة الثاني ــوم".]7] ولكــن المرحل الي

ســبيلهم، مــا اســتلزم إطــاق جولــة جديــدة مــن المفاوضــات.

إىل اليمــن أمــام مجلــس األمــن"، 15 أكتوبر/تشــرين األول 2020، مكتــب المبعــوث  7( "إحاطــة المبعــوث الخــاص لألميــن العــام لألمــم المتحــدة 

https://osesgy.unmissions.org/ar/%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D8%B7%D8%A9- ،الخــاص لألميــن العــام لألمــم المتحــدة لليمــن

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-

%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86 -%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85 -

%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8

%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-

%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-0
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انطلقــت جولــة جدـيـدة مــن المفاوضــات فــي 24 يناير/كانــون الثانــي 2021 بعّمــان، وكانــت 
هــذه الجولــة الخامســة]8] التــي تُعقــد لمناقشــة اإلفــراج عــن المعتقليــن المرتبطيــن بالنــزاع 
منــذ توقيــع اتفــاق ســتوكهولم أواخــر 2018. وفــي بداـيـة المحادثــات، حــث غريفيــث جميــع 
األطــراف عــى أن "يتصــدر أولويــات مناقشــاتهما إطــاق جميــع األســرى والمعتقليــن المرضــى 
ــع المدنييــن المحتجزيــن تعســفياً،  ــار الســن واألطفــال، إضافــة إىل إطــاق جمي والجرحــى وكب
بمــن فيهــم النســاء، وعــى الفــور مــن دون قيــد أو شــرط".]]] قــد يشــير هــذا التصريــح الــذي 
ــل فــي اتفــاق  ــكل" المتفائ ــل ال ــكل مقاب ــدأ "ال ــن، إىل أن مب ــة مــن المعتقلي ــات معين حــدد فئ
ســتوكهولم غيــر قابــل للتنفيــذ. كان هنــاك توقعــات بــأن تنجــح المفاوضــات الجديــدة بالتوصــل 
إىل اتفــاق إلطــاق عــدد أكبــر مــن المتفــق عليــه ســابقاً، أي 01]. شــجع غريفيــث هــذا المســار 
ــان  وحــث الطرفيــن "عــى مناقشــة األســماء واالتفــاق عليهــا بمــا يتجــاوز قوائــم اجتمــاع عمَّ
ــع األســرى  ــذي يقضــي بإطــاق ســراح جمي ــاق ســتوكهولم ال ــا بموجــب اتف ــاًء بالتزاماتهم وف

ِّــزاع".  والمعتقليــن عــى خلفيــة الن

منحــت الحكومــة األردنيــة تصريحــا للفــرق المتفاوضــة لمــدة عشــرة أيــام لعقــد محادثاتهــا]10] إال 

أن هــذه المفاوضــات طالــت عــن المــدة المحــددة، وُجــددت هــذه التصاريــح أكثــر مــن مــرة بنــاء 

عــى طلــب مكتــب المبعــوث األممــي.]11] ولكــن هــذه المفاوضــات انهــارت فــي نهايــة المطــاف، 

وأُعلــن عــن انتهائهــا بشــكل رســمي فــي 21 فبراير/شــباط 2021 مــن دون التوصــل إىل اتفــاق.

اآلخــر مســؤولية  مــن  االتهامــات، وحمــل كل  األطــراف  تبادلــت  المفاوضــات  انهيــار  بمجــرد 

الفشــل فــي التوصــل إىل اتفــاق، حيــث قــال وفــد الحكومــة المفــاوض أن وفــد الحوثييــن رفــض 

إخــاء ســبيل المدنييــن ومــن بينهــم صحفييــن وأكاديمييــن وكبــار ســن ومرضــى.]12] كمــا قــال 

ــا باإلفــراج عنهــم،  ــر موجــودة]]1] مطالب إدراج أســماء غي ــر  ــن أفشــلوا المفاوضــات عب أن الحوثيي

8( "بيــان صحافــي حــول انطــاق االجتمــاع الخامــس للجنــة االشــرافية عــىل تنفيــذ اتفــاق تبــادل األســرى والمحتجزيــن"، مكتــب المبعــوث الخــاص 

https://osesgy.unmissions.org/ar/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86- ،2021 لألمين العام لألمم المتحدة لليمن، 24 يناير/كانون الثاني

%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8

%B3-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D

8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-

%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84

%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D9%86

9( المصدر نفسه.

10( مقابلة الكاتب مع عضو في وفد الحكومة المفاوض، عمان، األردن، 26 يناير/كانون الثاني 2021.

11( المصدر نفسه، 17 فبراير/شباط 2021.

https://  ،2021 ــة الصحفييــن..."، 21 فبراير/شــباط 12( هــادي هيــج، رئيــس وفــد الحكومــة، تغريــدة عــىل تويتــر، "رفــض الحوثــي اخــراج ومبادل

twitter.com/hadi_haig/status/1363579568712519683

13( ماجــد فضائــل، عضــو فــي وفــد الحكومــة، تغريــدة عــىل تويتــر، "حالــة االصــرار عــىل افشــال هــذه الجولــة مــن قبلهــم اخــذت اشــكاال متعــددة..."، 

  https://twitter.com/mfadail/status/1363613883823448068 ،2021 22 فبراير/شباط

جولة جديدة محكوم عليها بالفشل 
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واتهــم الحوثييــن بالعرقلــة عبــر تأجيــل المفاوضــات بغــرض انتظــار قيــادي حوثــي لــم يكــن ضمــن 

الوفــد المفــاوض.]14] كمــا تــم اتهــام الجماعــة بمحاولــة اســتغال الهجــوم عــى مــأرب منــذ أوائــل 

فبراير/شــباط للتأثيــر عــى ســير المفاوضــات، حيــث قالــوا فــي أحــد االجتماعــات: "لمــاذا نتبــادل 

معكــم األســرى مــا دمنــا ســنحرر أســرانا بعــد دخــول مــأرب".]15] وفــي المقابــل عــزا الحوثيــون 

ــكل الطــرق  ــوا ب ــت الطــرف اآلخــر وزعمــوا أنهــم حاول الســبب فــي فشــل المفاوضــات اىل تعن
إنجــاح المفاوضــات وأنهــم قدمــوا "مقترحــات منصفــة" لتجــاوز الخافــات لكــن دون جــدوى.]16]

كان واضحــاً أن المحادثــات لــن تفضــي إىل أي إتفــاق مــن االســبوع الثانــي مــن فبراير/شــباط ولكنهــا 

ُمــددت أكثــر مــن مــرة حيــث يعتقــد بعــض المراقبيــن أن مكتــب المبعــوث الخــاص أراد تجنــب 
اإلعــان عــن فشــلها اىل مــا بعــد موعــد االحاطــة الدوريــة إىل مجلــس األمــن فــي 18 فبراير/شــباط.]17]

تزامنــت هــذه المفاوضــات مــع موضــوع التصنيف األمريكــي لجماعة الحوثيين كحركــة إرهابية، 

ومــن الممكــن أن يكــون قــد أثــر هــذا الموقــف األمريكــي عــى مســار المحادثــات. فقــد أدرجــت 

إدارة ترامــب جماعــة الحوثييــن عــى قائمــة المنظمــات االرهابيــة منتصــف يناير/كانــون الثانــي، 

إخراجهــا مــن القائمــة خــال المفاوضــات التــي كانــت تُعقــد بعّمــان منتصــف  رغــم أنــه تــم 

إدارة بايــدن بعــد ضغــوط مــن األمــم المتحــدة وحلفائهــا األوروبييــن  فبراير/شــباط، مــن قبــل 

ومنظمــات اإلغاثــة الدوليــة.]18] ليــس واضحــاً مــا إن أثــرت هــذه الخطــوة عــى المفاوضــات، 

إلغــاء  ولكــن بعــد انهيارهــا، اتهــم ممثلــو الحكومــة وفــد الحوثييــن بالتراجــع عــن التزاماتــه بعــد 
تصنيــف الجماعــة مــن قوائــم اإلرهــاب.]]1]

تنــذر هــذه النهايــة غيــر المرضيــة آلخــر جولــة مــن المفاوضــات والتصريحــات واالتهامــات التــي 

يزـيـد مــن  تلتهــا باحتمــال ظهــور المزـيـد مــن العوائــق أمــام أي مفاوضــات مســتقبلية، مــا 

تعقيــدات المشــاكل التقنيــة والسياســية التــي ســاهمت بانهيــار محادثــات عّمــان.

إعادتهــم اىل صنعــاء بطيــران األمــم المتحــدة..."، 22 فبراير/شــباط  14( ماجــد فضائــل، عضــو فــي وفــد الحكومــة، تغريــدة عــىل تويتــر، "لغــرض 

،2021

15( المصدر نفسه.

ــر، 21  ــة..."، تغريــدة عــىل تويت ــف األســرى فــي العاصمــة االردني ــن، "انتهــت المفاوضــات عــىل مل ــادر المرتضــى، رئيــس وفــد الحوثيي 16( عبدالق

https://twitter.com/abdulqadermortd/status/1363496870576869383  ،2021 فبراير/شــباط 

17( الباحث اليمني عبدالغني االرياني، مقابلة مع الكاتب، 17 فبراير/شباط 2021.

https://www.france24. ،2021 18( "وزير الخارجية األمريكي يبدأ إجراءات رفع الحوثيين في اليمن من قائمة اإلرهاب"، فرانس 24، 6 فبراير/شباط

com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20210206-

%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A

7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A5%D8%

AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8

%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86-

%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8

https:// ،2021 19( هــادي هيــج، رئيــس وفــد الحكومــة، تغريــدة عــىل تويتــر، "اصــر وفــد الحوثــي افشــال جولــة المشــاورات..."، 21 فبراير/شــباط

twitter.com/hadi_haig/status/1363575740961325062
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بعــد توقيــع اتفــاق ســتوكهولم ســلمت أطــراف النــزاع كشــوفات بأســماء المطلــوب اإلفــراج 

عنهــم، شــملت أكثــر مــن 15 ألــف اســم مــن الجانبيــن، حيــث تضمنــت الئحــة الحوثييــن 7,587 

اســم، والئحــة الحكومــة 8,576 اســم.]20] ُســلمت هــذه الكشــوفات وفقــا لآلليــة التنفيذيــة التــي 

نــص عليهــا االتفــاق بــأن يقــدم كل طــرف للطــرف االَخــر الئحــة أســماء دقيقــة بمــن يحتجزهــم 

لديــه، عــى أن يتــم التوقيــع عــى الكشــوفات النهائيــة مــن جميــع األطــراف خــال مــدة ال تزيــد 

عــن عشــرة أيــام.

ــل  ــكل مقاب ــد "ال ــة اتســمت بفــرط التفــاؤل، عــى غــرار بن ــة الزمني كان واضحــا أن هــذه المهل

الــكل" الــذي نــص عليــه اتفــاق ســتوكهولم، ولــم يُوقــع عــى هــذه اللوائــح حتــى اليــوم، عــى 

إذ  الرغــم مــن مــرور ســنتين.]21] كمــا كان هنــاك اتهامــات بعــدم دقــة األســماء مــن كل طــرف، 

قالــت الحكومــة اليمنيــة أن 00],2 اســم مــن بيــن 7,587 اســم قدمهــا الحوثيــون ليســوا أســرى 

لديهــا]22] بينمــا قالــت ســلطات الحوثييــن بــأن هنــاك 00],2 اســم مكــرر فــي الكشــوفات التــي 

قدمتهــا الحكومــة باإلضافــة اىل 1,400 اســم قــد أُطلــق ســراحهم مســبقاً، وكذلــك 00],1 

اســم غيــر مكتملــة البيانــات ومنهــا أســماء وهميــة. كمــا اتهــم الحوثيــون مفاوضــي الحكومــة 

بتقديــم 111 اســم مــن تنظيــم القاعــدة فــي جزيــرة العــرب والدولــة اإلســامية )داعــش( وبــأن 

عشــرات األســماء التــي تــم تضمينهــا فــي الكشــوفات محتجزيــن عــى ذمــة قضايــا جنائيــة ال 
ترتبــط بالنــزاع.]]2]

ال تــزال هــذه المشــاكل والمزاعــم المتعلقــة بكشــوفات األســماء قائمــة، واألهــم مــن هــذا كلــه 

ــاً ليــس  ــزاع، وحالي ــن اســتمرا باعتقــال المزيــد مــن األشــخاص مــع اســتمرار الن هــو أن الطرفي

هنــاك آليــة لتســجيل هــذه األســماء الجدـيـدة فــي القوائــم التــي تُناقــش خــال المفاوضــات 

المرعيــة أمميــاً.

20( عســكر زعيــل، عضــو فــي وفــد الحكومــة خــال مفاوضــات ســتوكهولم عــام 2018، تصريــح صحفــي لقنــاة العربــي، 11 ديســمبر/كانون األول 

   https://www.youtube.com/watch?v=bxNqs8X55Bk ،2020

21( عضو في وفد الحكومة، مقابلة مع الكاتب، عّمان، االردن، 15 فبراير/شباط 2021.

https://alghad.com/%D8%A7% ،2021 22( "الحــوار اليمنــي فــي عّمــان، مفاوضــات األســرى مســتمرة"، موقــع الغــد، 25 يناير/كانــون الثانــي

D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-

%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84

%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89

https:// ،2019 23( عبــد القــادر المرتضــى، رئيــس اللجنــة الوطنيــة لشــؤون األســرى التابعــة للحوثييــن، مقابلــة عىل يوتيــوب، 7 يناير/كانــون الثانــي

www.youtube.com/watch?v=JtnkTVIkG8I&t=2s25

معضلة األسماء
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إبــرام عمليــات تبــادل نجحــوا مــن خالهــا بإخــاء ســبيل عــدد  نجــح الحوثيــون فــي الســابق فــي 

كبيــر مــن أســراهم، ومــن الممكــن أن هــذه النتائــج االيجابيــة قــد رفعــت مــن ســقف توقعاتهــم 

مــا جعــل عمليــة التفــاوض معهــم أصعــب مــن ذي قبــل.

حوثييــن  الســعودية ســراح ســبعة  أطلقــت   ،2016 مــارس/آذار  فــي  المثــال،  وعــى ســبيل 

مقابــل إطــاق ســراح ضابــط ســعودي بموجــب صفقــة تمــت عبــر وســطاء عشــائريين.]24] وفــي 

فبراير/شــباط ]201، أعلنــت الســعودية عــن إطــاق ســراح 200 أســير مــن الحوثييــن]25] مقابــل 

اإلفــراج عــن 6 جنــود ســعوديين.]26] وفــي 14 أكتوبر/تشــرين األول 2020، أي قبــل يــوم مــن 

ــون عــن  ــن، أفــرج الحوثي ــم االفــراج فيهــا عــن 1,065 أســير مــن الطرفي ــي ت ــادل الت ــة التب عملي

األميركيــة ســاندرا لولــي، موظفــة اإلغاثــة التــي اعتقلوهــا فــي صنعــاء، وميكائيــل غيــدادا، رجــل 

األعمــال األمريكــي، كمــا ســلموا رفــات األمريكــي بــال فطيــن]27] مقابــل الســماح لـــ240 مــن 

الحوثييــن بينهــم "قيــادات عســكرية حوثيــة بــارزة" ومقاتليــن جرحــى بالعــودة إىل صنعــاء مــن 

ســلطنة ُعمــان.]28] صحيــح أن هــؤالء المقاتليــن التابعيــن للحوثييــن الذيــن عــادوا إىل صنعــاء ال 

يُعتبــروا أســرى كونهــم كانــوا عالقيــن بُعمــان، ولكــن عودتهــم إىل اليمــن تُظهــر قــدرة ســلطات 

الحوثييــن عــى اســتغال المواقــف والحصــول عــى أكثــر ممــا يعطونــه بالمقابــل.

https://www.bbc.com/arabic/ ،2016 24( "الســعودية تعلــن عــن تبــادل أســرى مــع الحوثييــن فــي اليمــن"، موقــع بــي بــي ســي، 6 مــارس/آذار

     middleeast/2016/03/160309_saudi_houthi_prisoner_exchange

https://  ،2019 الثانــي  نوفمبر/تشــرين   26 نــت،  العربيــة  موقــع  الحوثــي"،  ميليشــيات  مــن  أســير   200 ســراح  إطــاق  25( "التحالــف: 

www.alarabiya.net/arab-and-world/yemen/2019/11/26/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D

9%84%D9%81-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD -200 -

%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7

%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A

https://،2020 الثانــي  يناير/كانــون   2 األوســط،  الشــرق  جرـيـدة  الحوثيــون"،  احتجزهــم  ـاض  الرـي إىل  ســعوديين  أســرى   6 26( "وصــول 

aawsat.com/home/article/2062581/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-6-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D8

%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8-

%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D

  8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86

https://www.independentarabia. ،2020 27( "اإلفراج عن أميركيين كانا محتجزين لدى الحوثيين"، اندبندنت عربية، 15 أكتوبر /تشرين األول

 com/node/160436

https://www.alaraby.co.uk/po،2020 األول  أكتوبر/تشــرين   16 ـد،  الجدـي العربــي  اليمــن"،  حــرب  فــي  ثغــرة  األســرى:  28( "تبــادل 

litics/%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-

%D8%AB%D8%BA%D8%B1%D8%A9 -%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D8%A8 -%D8%A7%D9%8 -

D9%8A%D9%85%D9%86%4، أنظر ايضا: محمد عبدالســام، الناطق الرســمي للحوثيين، تغريدة عىل تويتر، "بفضل الله وعونه وصل إىل 

https://twitter.com/abdusalamsalah/status/1316394966705483776 ،2020 يقــارب 240 شــخصاً"، 14 أكتوبر/تشــرين األول صنعــاء مــا 

تبادل غير متكافئ؟
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فــي صفقــة التبــادل التــي تمــت فــي أكتوبر/تشــرين األول 2020 تمــت مبادلــة 250 أســير مــن 

مــأرب مقابــل 250 أســير مــن الحوثييــن، و200 أســير مــن الحوثييــن مقابــل 150 مــن الجنــوب 

وســاحل البحــر األحمــر، وأكثــر مــن 200 أســير حوثــي مقابــل ]1 فقــط مــن الجنــود الســعوديين 
والســودانيين.]]2]

وخــال المفاوضــات األخيــرة، كان عــدد األســرى الذيــن طالــب الحوثيــون الحكومــة باإلفــراج 

عنهــم أكثــر مــن عــدد األســرى الذيــن كانــوا مســتعدين لإلفــراج عنهــم والذيــن يتضمنــون 

ــي  ــة]1]] الرئيــس الســابق عل ــراد مــن عائل ــس األمــن 2216،]0]] وأف ــرار مجل ــرادا مشــمولين بق أف
عبداللــه صالــح.]2]]

29( عضو في وفد الحكومة، مقابلة مع الكاتب، 10 فبراير/شباط 2021.

ــاع  ــر الدف ــم 2216 هــم: وزي ــع لألمــم المتحــدة رق ــس األمــن التاب ــرار مجل ــي ق ــن ف ــون والمذكوري ــن يحتجزهــم الحوثي ــة الذي 30( األســرى االربع

الســابق محمــود الصبيحــي، ناصــر منصــور هــادي، شــقيق الرئيــس هــادي ووكيــل الجهــاز المركــزي لألمــن السياســي لمحافظــات عــدن ولحــج 

وأبيــن، واللــواء فيصــل رجــب ومحمــد قحطــان، زعيــم حــزب اإلصــاح.

31( أفــراد عائلــة الرئيــس صالــح الذيــن يحتجزهــم الحوثيــون هــم: محمــد محمــد عبداللــه صالــح، نجــل شــقيق صالــح وشــقيق طــارق صالــح، واألخيــر 

هــو قائــد قــوات المقاومــة الوطنيــة المتمركــزة عــىل ســاحل البحــر األحمــر، وعفــاش طــارق محمــد عبداللــه صالــح، نجــل طــارق صالــح. أُفــرج عــن 

نجلــي الرئيــس الســابق مديــن وصــاح فــي أكتوبر/تشــرين األول 2018 بوســاطة ُعمانيــة.

32( عضو في وفد الحكومة، مقابلة مع الكاتب، 15 فبراير/شباط 2021.
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لعــب فشــل الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــاً بالعمــل كجبهــة موحــدة فــي ملــف األســرى دورا 
فــي تعقيــد المفاوضــات، فهنــاك أكثــر مــن جبهــة تواجــه الحوثييــن عــى األرض: جبهــات مــأرب 
والجــوف وتعــز، والجبهــات التابعــة لقــوات المقاومــة الوطنيــة عــى ســاحل البحــر األحمــر )فــي تعــز 
والحديــدة(، وجبهــات تابعــة لمجلــس االنتقالــي الجنوبــي والفصائــل الجنوبيــة فــي الضالــع ولحــج.

لــدى كل مــن هــذه الجبهات أســرى من الحوثيين، وبشــكل عام يرفض المســؤولون الميدانيون 
إجــراء  إذ يفضلــون  مبادلــة أســرى مــن الموجوديــن لديهــم مقابــل أســرى مــن جبهــات أخــرى، 
تبــادل محلــي إلخــاء ســبيل رجالهــم.]]]] هــذا االفتقــار لوحــدة القــرار يؤثــر عــى قــدرة مفاوضــي 
الحكومــة فــي التوافــق فيمــا بينهــم عــى األســماء التــي يرـيـدون تقديمهــا للحوثييــن بغيــة 

اإلفــراج عنهــم ويعقــد مســار التنســيق المطلــوب للتوصــل إىل مبــادالت أكبــر.

وفــي الواقــع، قــد تفســر حقيقــة وجــود أســرى للحوثييــن عــى مختلــف الجبهــات، والتعقيــدات 
حــول مــن يُفــرج عنــه وأيــن، فعاليــة الوســطاء المحلييــن فــي التوافــق وتنفيــذ اتفاقــات تبــادل 
محليــة، حيــث أن هــذه التبــادالت - غالبــا مــا تتــم بيــن الحوثييــن وبيــن األطــراف االخــرى عــى 
جبهــة مــا- محصــورة ضمــن نطــاق جغرافــي محــدد، وبالتالــي ال تواجــه الكثيــر مــن العوائــق، فقــد 
تــم اإلفــراج عــن 4,000 ســجين ومعتقــل منــذ انــدالع الصــراع بفضــل 0]1 عمليــة تبــادل تمــت 

باتفاقــات محليــة.]4]]

أشــار الحوثيــون إىل عــدم وحــدة القــرار داخــل الحكومــة، إذ قالــوا إن األخيــرة لــم تســتطع تقديم 
ــة المتحــدة فــي  ــد أســماء األســرى فــي الجبهــات التــي تشــرف عليهــا اإلمــارات العربي أو تأكي
الجنــوب، وأن أســراهم المعتقليــن فــي الجبهــات الجنوبيــة لــم يُدرجــوا ضمــن اللوائــح المقدمــة 

فــي ســتوكهولم عــام 2018.]5]]

"هنــاك حالــة مــن التشــتت فــي التفــاوض، كان منــدوب اإلصــاح يفــاوض الحوثييــن عــى جنــب، 
ومنــدوب الســعوديين يفــاوض عــى إخــراج الجنــود الســعوديين لوحدهــم، واســتطاع الحوثيــون 
ان يلعبــوا عــى هــذه التناقضــات. "حيــث يشــترطون )اإلفــراج عــن( عــدد كبيــر مقابــل )اإلفراج( 
المجلــس االنتقالــي واألطــراف األخــرى  يحــاول الضغــط عــى  عــن شــقيق هــادي، وهــادي 
ليقومــوا بمبادلــة عــدد كبيــر مــن األســرى مقابــل شــقيقه، ولكــن المجلــس االنتقالــي يرفــض 

مثــل هــذا التوجــه".]6]]

33( المصدر نفسه.

34( مقابلة مع نصرالدين عامر، مسؤول حوثي في وزارة اإلعام، تمت المقابلة مع الكاتب عبر الهاتف، 22 فبراير/شباط 2021.

35( عبــد القــادر المرتضــى، رئيــس اللجنــة الوطنيــة لشــؤون األســرى التابعــة للحوثييــن، مقابلــة عــىل يوتيــوب، 7 يناير/كانــون الثانــي 2019، 

https://www.youtube.com/watch?v=JtnkTVIkG8I&t=2s25

36( مسؤول أمني في قوات المقاومة الوطنية، مقابلة مع الكاتب عبر الهاتف، 8 فبراير/شباط 2021.

تشتت قرار الحكومة
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هنــاك تعقيــد آخــر يضــاف إىل كل التعقيــدات الســابقة فــي شــعور بعــض األطــراف داخــل 

المعســكر المناهــض للحوثييــن بأنهــا مســتثناة مــن المفاوضــات. هنــاك "الكثيــر مــن التاعــب" 

فــي هــذا الملــف مــن قبــل جميــع األطــراف، و"ال نشــعر باننــا ممثليــن بشــكل كامــل فــي 

ــق المفاوضــات." وقــد  ــن فري ــا وبي ــوع مــن التواصــل بينن ــاك ن مفاوضــات األســرى، ولكــن هن

ذهبت الحكومة المعترف بها دولياً ]عام 2018] اىل ســتوكهولم دون أن )تأخذ( موقفاً واضحاً 

مــن المقاومــة الوطنيــة تجــاه اتفــاق ســتوكهولم أو صياغتــه، ولــم تبــارك المقاومــة الوطنيــة 
)االتفــاق( إال عــى مضــض ألنــه لــم يكــن متبقــي لتحريــر الحديــدة اال عــدة كيلومتــرات".]7]]

يزيــد هــذا التشــتت فــي القــرار والرغبــات المتضــادة بيــن األطــراف المختلفــة التــي تواجــه قــوات 

إذ مــن الصعــب للغايــة التوصــل إىل توافــق بيــن  الحوثييــن مــن تعقيــد مهمــة وفــد الحكومــة، 

ــدو  إذ يب ــن  ــادة الحكومــة، عــى عكــس الحوثيي الجبهــات المتعــددة الواقعــة شــكلياً تحــت قي

أنهــم ال يواجهــون انقســامات داخليــة مــن هــذا النــوع.

37( المصدر نفسه.
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ــة المعتقليــن المدنييــن مــن بيــن األمــور التــي تزيــد مــن تعقيــدات ملــف األســرى،  تعــد قضي

حيــث تســعى األطــراف المتحاربــة فــي كثيــر مــن األحيــان إىل اإلفــراج عــن مقاتليــن مقابــل 

اإلفــراج عــن معتقليــن مدنييــن، األمــر الــذي قــد يحفــز هــذه األطــراف عــى اعتقــال المزيــد مــن 

ــن. المدنيي

ــة  ــي الحكوم ــان ف ــوق االنس ــي وزارة حق ــاري ف ــس االستش ــو المجل ــي، عض ــراد الغارات ــار م أش

المعتــرف بهــا دوليــا، إىل أن الحوثييــن يعطــون األولويــة لمقاتليهــم وال يكترثــون كثيــراً ألمــر 

ــن  ــرار 2216، ولديهــم مدنيي ــمولين بالق ــة المش ــم األربع ــم، و"لديه ــن لديه ــن المدنيي المعتقلي
ــل مقاتليــن".]8]] ــة عــدد مــن المدنييــن مقاب مختطفيــن، ولديهــم صحفييــن، ويريــدون مبادل

وقــال عضــو فــي وفــد الحكومــة خــال المحادثــات بعّمــان أن جماعــة الحوثييــن رفضــت "إخــراج 

ــا فــي مبادلتهــم بأســرى أُســروا  الصحفييــن المتبقييــن فــي معتقاتهــا أو حتــى التعاطــي معن
إخــراج )أي مــن( المختطفيــن المدنييــن".]]]] فــي جبهــات القتــال، )ورفضــت أيضــاً( 

يتســق هــذا الطــرح مــع مــا عبــر عنــه مســؤول أمنــي فــي )المقاومــة الوطنيــة(: "مشــكلة 

األســرى المحســوبين عــى المقاومــة الوطنيــة وحــراس الجمهوريــة فــي الســاحل الغربــي أنهــم 

مدنييــن تــم أخذهــم مــن منازلهــم فــي مناطــق ســيطرة الحوثييــن. نســتطيع القــول بــأن 

أكثــر مــن %0] مــن أســرانا لــدى الحوثييــن تــم أخذهــم مــن صنعــاء ومــن عمــران ومــن حجــة 

ومــن غيرهــا مــن المناطــق التــي تحــت ســيطرة الحوثييــن، وهــم مــن المعارضيــن لسياســة 

الحوثييــن"، وهــذا األمــر جعــل المقاومــة الوطنيــة تنظــر بعيــن الحــذر إىل اتفاقــات التبــادل مــع 

إننــا نريــد تبــادل عســكريين مقابــل عســكريين  الحوثييــن، "نحــن فــي الســاحل الغربــي نقــول 

بينمــا الحوثييــن غالبيــة مــن عندهــم هــم مــن المدنييــن". وأشــار إىل أنــه خــال عمليــة التبــادل 
األخيــرة "كان هنــاك فقــط عســكريين اثنيــن مــن ضمــن عشــرة أســرى تــم اإلفــراج عنهــم".]40]

هنــاك العديــد مــن األمثلــة عــن ممارســات الحوثييــن فــي اعتقــال واختطــاف مدنييــن، ومنهــم 

ناشــطون وصحفيــون.]41] وتتهــم جماعــة الحوثييــن بدورهــا الحكومــة باختطــاف مدنييــن ال 

ــاة بلقيــس، 6 فبراير/شــباط 2021،  ــة: مــن يعرقــل مفاوضــات األســرى والمختطفيــن؟"، مــراد الغاراتــي، قن 38( زوايــا الحــدث، "اتهامــات متبادل

 https://www.youtube.com/watch?v=zN0QNNP7u0U&t=268s

39( عضو في فريق الحكومة، مقابلة مع الكاتب عبر الهاتف، 22 فبراير/شباط 2021.

40( مسؤول أمني في قوات المقاومة الوطنية، مقابلة مع الكاتب عبر الهاتف، 8 فبراير/شباط 2021.

https://www.aljazeera.net/news/ ،2015 ــي ــرة، 11 نوفمبر/تشــرين الثان ــن"، الجزي ــن ضــد المدنيي ــف انتهــاك للحوثيي ــده عايــش، "15 أل 41( عب

humanrights/2015/11/12/15-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83-%D9%84

%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A

F%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86

مدنيون مقابل عسكريين
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عاقــة لهــم بالعمليــات العســكرية. فعــى ســبيل المثــال، اعتقلــت قــوات الحكومــة فــي نقطــة 

الفلــج األمنيــة، جنــوب مدينــة مــأرب، الدكتــور مصطفــى المتــوكل فــي أبريل/نيســان 2017.]42] 

كمــا اُعتقــل المرجعيــة الزيديــة يحيــى الديلمــي مــن نفــس هــذه النقطــة األمنيــة عــام ]201،]]4] 

إفــراج الحوثييــن عــن نجــل  وأُطلــق ســراحه وســراح مرافقــه فــي ســبتمبر/أيلول 2020 مقابــل 
نائــب الرئيــس علــي محســن األحمــر وأحــد أقاربــه.]44]

يبــدو أن اختطــاف واعتقــال المدنييــن أصبــح مــن الممارســات المعتــادة التــي يقــوم بهــا أطــراف 

الصــراع، وأن احتمــال مبادلــة المدنييــن بعســكريين - وهــذا بمثابــة اســتغال المدنييــن اليمنيين 

لكســب النفــوذ والضغــط خــال المفاوضــات - يحفــز جميــع األطــراف عــى اعتقــال المزيــد مــن 

المدنيين.

https://mwatana.org/two-years-into-the-،2019 أبريل/نيســان المجهــول"، منظمــة مواطنــة، 27  المتــوكل، عامــان فــي  42( "مصطفــى 

/  unknown

/https://mwatana.org/dont-forget-my-dad ،2020 43( "ال تنسوا أبي!"، منظمة مواطنة، 16 مارس/آذار

عربــي،  تــي  ار  موقــع  هــادي"،  الرئيــس  نائــب  نجــل  ســراح  إطــاق  مقابــل  الديلمــي  يحيــى  الدينيــة  المرجعيــة  عــن  اإلفــراج  44( "اليمــن.. 

https://arabic.rt.com/middle_east/1156459-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-  ،2020 ســبتمبر/أيلول   22

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D

9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D9%8A%D8%A9 -%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%

8A%D8%A9 -%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89 -%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%84%D9%8

5%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-

%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%AC%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%8

 4%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
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عــى الرغــم مــن تبــادل االتهامــات بيــن الحكومــة]45] وجماعــة الحوثييــن]46] حــول اعتقــال النســاء، 

لــم تطــرح قضيــة النســاء المعتقــات فــي المفاوضــات التــي تقودهــا األمــم المتحــدة. لــم تــدرج 

الحكومــة أســماء أي نســاء فــي الكشــوفات التــي قدمتهــا خــال المفاوضــات عــى الرغــم أنــه 

ــاك العديــد مــن النســاء المعتقــات التابعــات للمؤتمــر الشــعبي  وبحســب وفــد الحكومــة، هن

ــي  ــة الرئيــس الســابق عل ــن بتســليم جث ــن، مــن بينهــن نســاء طالب العــام فــي ســجون الحوثيي

عبداللــه صالــح والــذي قتلتــه قــوات الحوثييــن فــي ديســمبر/كانون األول 2017.]47] أفــاد تقريــر 

أعدتــه عــدد مــن المؤسســات اليمنيــة التــي تعنــى بشــؤون المــرأة، بــأن الحوثييــن اعتقلــوا 1,181 

امــرأة، مــن بينهــن، ناشــطات ومعلمــات وقاصــرات، عــى مــدى ثــاث ســنوات مــن ديســمبر/

كانــون األول 2017 وحتــى ديســمبر/كانون األول 2020.]48] وخــال جولــة المفاوضــات األخيــرة، 

أدرج الحوثيــون اســم امــرأة واحــدة عــى الكشــوفات التــي قدموهــا، وهــي ســميرة مــارش التــي 

ــذ عــدد مــن  ــة للحكومــة فــي الجــوف أواخــر 2018، وهــي متهمــة بتنفي ــا قــوات موالي اعتقلته
العمليــات التــي اســتهدفت وقتلــت أفــرادا مــن الجيــش فــي مــأرب والجــوف.]]4]

اختلفــت آراء الناشــطين اليمنييــن حــول إدراج قضيــة النســاء المعتقــات فــي المفاوضــات التــي 

تدعمهــا األمــم المتحــدة. حيــث طالبــت رابطــة أمهــات المختطفيــن، وهــي منظمــة مجتمــع 

مدنــي تتألــف مــن نســاء مــن عائــات المخفييــن قســرا تناصــر قضيــة اإلفــراج عــن أقــارب 

عضــوات الرابطــة، بعــدم شــمل النســاء بالمفاوضــات لتجنــب تســييس القضيــة.]50] وقالــت أمــة 

الســام الحــاج، رئيســة المنظمــة: "لــو يدخلــن فــي المفاوضــات األمميــة، ســوف تتشــجع جميــع 

األطــراف عــى اعتقــال المزيــد )مــن النســاء( لمبادلتهــن بآخريــن". ولكــن غيرهــا مــن الناشــطات 

مثــل نــورا الجــروي، رئيســة تحالــف نســاء مــن أجــل الســام فــي اليمــن، يعتقــدن أنه يجب شــمل 

النســاء فــي هــذه المفاوضــات بمــا أن "المفاوضــات المحليــة غالبــاً مــا تركــز عــى الرجــال، وبمــا 
45( محمــد علــي حســن، "قاصــرات ومســنات.. أكثــر مــن 1000 امــرأة يمنيــة يقبعــن فــي معتقــات الحوثييــن"، الوطــن، 21 ديســمبر/كانون االول 

https://www.elwatannews.com/news/details/5158863?t=push ،2020

https://www.alalamtv.net/news/5420928/ ،2021 ــم الفضائيــة، 3 فبراير/شــباط ــاة العال 46( "اختطــاف النســاء يفجــر غضــب اليمنييــن"، قن

%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF--%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8

6%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%

8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86

47( عضو في فريق الحكومة، مقابلة مع الكاتب عبر الهاتف، 8 أبريل/نيسان 2021.

48( "معزولــة عــن العالــم .. ســجون الحوثــي مقابــر النســاء"، تكتــل 8 مــارس مــن أجــل نســاء اليمــن، وتحالــف نســاء مــن أجــل الســام فــي اليمــن 

http://embassy-of-yemen.pl/ ،2021 والمنظمــة اليمنيــة لمكافحــة االتجــار بالبشــر واالئتــاف اليمنــي للنســاء المســتقات، فبراير/شــباط

wp-content/uploads/2021/03/ENGLISH-PART.pdf

https://www.youtube.com/ ،2016 إرهابيــات #مــأرب"، مقابــات عــىل يوتيــوب، 8 مايو/ايــار 49( "اليمــن الحوثييــن والمخلــوع يجنــدون نســاء 

ــي  ــون الثان ــة 31 يناير/كان ــاة اليمــن اليــوم الفضائي ــة فــي مــأرب"، قن ــة تجســس نســائية حوثي watch?v=CvPCYGa-YXA&t=67s ، "ضبــط خلي

https://www.youtube.com/watch?v=SDjHJ6wotYQ  ،2021

50( أمة السام الحاج، رئيسة رابطة أمهات المختطفين، مقابلة مع الكاتب عبر الهاتف، 12 أبريل/نيسان 2021.

النساء السجينات
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أن األطــراف المتحاربــة ترفــض مبادلــة النســاء بالمقاتليــن األســرى"، ونتيجــة صعوبــة اإلفــراج 

عــن النســاء المعتقــات عــن طريــق الفديــة الماليــة فــي ســجون الحوثييــن بســبب "المطالبــة 
إخــاء ســبيلهن.]51] بمبالــغ هائلــة مــن المــال" مقابــل 

النســاء  قضيــة  تعقيــدات  مــن  تزـيـد  اليمنيــة  واالجتماعيــة  الثقافيــة  الحساســيات  أن  كمــا 

إذ يــزداد احتمــال اتهامهــن بتهــم جنائيــة تتعلــق بانتهــاك األعــراف األخاقيــة أو  المعتقــات 

إبعادهــن عــن أســرهن وجعــل المجتمــع أقــل تعاطفــاً مــع محنتهــن.]52]  ممارســة البغــاء بهــدف 

وبالتالــي، يُحرمــن مــن صفــة ســجينات سياســيات أو ســجينات رأي ويمســين مجــرد مجرمــات. 

كمــا تبقــى فكــرة الخصوصيــة والحفــاظ عــى ســمعة النســاء والفتيــات هاجســاً حيــث ال تريــد 

بعــض عائــات المعتقــات أن يتــداول اإلعــام أســماء بناتهــن حتــى لــو بهــدف الدعــوة إلخــاء 

ســبيلهن.

باإلضافــة إىل كونهــا قضيــة إنســانية، فــإن حقيقــة أن النســاء يواجهــن تحديــات مختلفــة مقارنــة 

بالرجــال فــي نفــس المواقــف، تزـيـد مــن حساســية قضيــة النســاء الســجينات حيــث يصــم 

االعتقــال وقضــاء الليــل خــارج المنــزل النســاء والفتيــات بالعــار. وحتــى بعــد اإلفــراج عنهــن، 

تواجــه المعتقــات الســابقات وصمــة العــار االجتماعيــة والنبــذ، حتــى مــن قبــل عائاتهــن خشــية 

ـا وتســهيل دمجهــن مجــدداً  ذلــك العــار. إضافــة لغيــاب برامــج تأهيــل لمعالجــة هــذه القضاـي

بالمجتمــع.

51( نورا الجروي، رئيسة تحالف نساء من أجل السام في اليمن، مقابلة مع الكاتب عبر الهاتف، 16 مايو/أيار 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=k2_  ،2021 52( يمنيــة خلــف قضبــان الحوثــي ج 2 مــع أ. ســميرة الحــوري، قنــاة الرســالة، 3 فبراير/شــباط

tTGuiUEY



19

المفاوضات األممية لتبادل األسرى تصل إلى طريق مسدود 

فــي البدايــة، التزمــت الوفــود خــال المفاوضــات التــي ترعاهــا األمــم المتحــدة بعــدم التحــدث 

مــع الصحفييــن أو التعليــق عــى ســير األمــور عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي، وذلــك لعــدم 

التأثيــر ســلباً عــى المحادثــات،]]5] ولكنهــم لــم يلتزمــوا بذلــك الحقــا. 

خــال األســبوع الثانــي مــن المحادثــات، ُســربت تفاصيــل عــن المفاوضــات الجارـيـة إىل قنــاة 

المســيرة التــي يديرهــا الحوثيــون. كمــا لجــأت الحقــا مختلــف األطــراف المشــاركة بالمفاوضــات 

إىل مواقــع التواصــل االجتماعــي لتبــادل االتهامــات واالنتقــادات الاذعــة. فــي 5 فبراير/شــباط 

2021، أي بعــد انطــاق المفاوضــات بـــ ]1 يومــا، قــال ماجــد فضائــل، عضــو الفريــق الحكومــي 

المشــارك فــي المفاوضــات، فــي تغريــدة عــى تويتــر: "يريــدون نوعيــة محــددة أغلبهــم لــم يعــد 

لهــم وجــود وال نعلــم عنهــم شــيء، يطالبــون بهــم مــن أجــل تعقيــد المشــهد ال غيــر ولعرقلــة 

أي تقــدم ممكــن".]54] مشــيرا إىل أنــه قــدم الئحــة بأســماء األســرى للحوثييــن إال أن األخيريــن 

يريــدون نوعيــة محــددة )يتســق هــذا مــع قــول مســؤولين حكومييــن بــأن الحوثييــن غالبــاً مــا 

يطالبــون باإلفــراج عــن هاشــميين أو مشــرفين مــن الجماعــة(. 

فــي الوقــت ذاتــه، اتهــم الحوثيــون فريــق الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــاً بعرقلــة التوافــق 

والمفاوضــات، حيــث قــال عبدالقــادر المرتضــى، رئيــس وفــد الحوثييــن، عــى تويتــر فــي 5 

فبراير/شــباط، بــأن "تحكّــم )حــزب اإلصــاح( بملــف األســرى جعــل التوصــل التفــاق فيــه 

أكثــر صعوبــة نظــراً لتركيزهــم فقــط عــى تحريــر عناصرهــم دون االهتمــام ببقيــة األســرى مــن 
االخــرى".]55] األطــراف 

يســاهم اللجــوء إىل اإلعــام بهــذا الشــكل فــي إعاقــة المفاوضــات بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر، 

ــن  ــدالً م ــة، وب ــوض الثق ــاً ويق ــم فع ــو مه ــا ه ــن م ــات ع ــرق المفاوض ــاه ف ــرف انتب ــه يص إذ أن

العمــل نحــو إيجــاد أرضيــة مشــتركة، ينتهــي بهــم األمــر بالجــدال والهجــوم عى بعضهــم البعض.

53( عضو في وفد الحوثيين، مقابلة مع الكاتب عبر الهاتف، 25 يناير/كانون الثاني 2021.

https:// ،2021 54( ماجــد فضائــل، عضــو فريــق الحكومــة، تغريــدة عــىل تويتــر، "ومنــذ بدايــة الجولــة ومــن أجــل المضــي قدمــا..."، 5 فبراير/شــباط

  twitter.com/mfadail/status/1357787592448761856

55( عبدالقــادر المرتضــى، رئيــس وفــد الحوثييــن، تغرـيـدة عــىل تويتــر، "تحكّــم )حــزب االصــاح( بملــف األســرى..."، 5 فبراير/شــباط 2021، 

https://twitter.com/abdulqadermortd/status/1357750565867040782

اللجوء إلى اإلعالم
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نجحــت المفاوضــات المحليــة التــي يقودهــا وســطاء قبليــون فــي إطــاق عــدد أســرى أكبــر 

ممــن أطلقــوا عبــر المســار الدولــي. ال تتقيــد المفاوضــات المحليــة بعمليــة محــددة وال تواجــه 

األمــم  ترعاهــا  التــي  المفاوضــات  المفاوضيــن خــال  تواجــه  التــي  ـات رســمية كتلــك  تحدـي

المتحــدة، وبالتالــي ال تتأثــر بتشــتت القــرار داخــل الحكومة. يتوســط المفاوضــون المحليون بين 

الحوثييــن والقــوى المواجهــة لهــم فــي كل جبهــة عــى حــدة )مــأرب، تعــز، ســاحل البحــر األحمــر، 

الضالــع، الــخ...( وال تتداخــل قوائــم األســرى، مــا يجعــل التوافــق عــى األســماء أكثــر ســهولة، 

عــى عكــس الحــال فــي المفاوضــات األمميــة التــي مــن الممكــن أن تصــل إىل طريــق مســدود 

إذا - عــى ســبيل المثــال- رفــض قائــد ميدانــي حكومــي فــي مــأرب إخــاء ســبيل أســرى مقابــل 

أســرى حوثييــن معتقليــن عــى جبهــة مختلفــة. وينطبــق هــذا االفتقــار إىل التنســيق عــى جميــع 

األطــراف المنضويــة تحــت مظلــة الحكومــة.

عــى الرغــم مــن الفاعليــة الواضحــة لعمــل الوســطاء المحلييــن، إال أن بعــض األطــراف تنظــر 

لنهــج هــؤالء الوســطاء بعيــن الشــك. قــال المســؤول األمنــي فــي قــوات المقاومــة الوطنيــة 

إن "الحوثييــن وبعــض األطــراف يقومــون بتســويات سياســية لإلفــراج عــن  لمركــز صنعــاء 

ــة.  ــة األممي ــر األروق أســراهم )مــن دون العمــل( مــع األمــم المتحــدة )ومــن دون المــرور( عب

مثــا، قبــل أســبوع، تــم تبــادل أســرى بيــن الحوثييــن واإلصــاح فــي مــأرب بــدون علــم أي أحــد. 
أطــراف المفاوضــات تقــود عمليــات التبــادل مــن تحــت الطاولــة وليــس مــن فــوق الطاولــة".]56]

تعــد هــذه النظــرة الســلبية إىل المفاوضــات المحليــة مشــكلة مركبــة تضــاف اىل المشــاكل 

الســابقة التــي تواجــه ملــف األســرى، فــا يمكــن الطلــب مــن األطــراف التوقــف عــن عقــد 

صفقــات محليــة لتبــادل أســراهم، وفــي نفــس الوقــت يبــدو أن هــذه المفاوضــات المحليــة تؤثــر 

ســلباً عــى بعــض جوانــب المفاوضــات المرعيــة أمميــاً.

إىل أن عمليــات ومفاوضــات التبــادل المحليــة لألســرى ال تــزال نشــطة  تجــدر اإلشــارة هنــا 

ونجحــت فــي إطــاق ســراح العشــرات مــن األســرى والمعتقليــن بيــن قــوات الحوثييــن والقوات 

المواليــة للحكومــة منــذ فشــل مفاوضــات ُعمــان.  

56( مسؤول أمني في قوات المقاومة الوطنية، مقابلة مع الكاتب عبر الهاتف، 8 فبراير/شباط 2021.

مفاوضات غير رسمية مقابل مفاوضات 
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ال تقتصــر التعقيــدات المتعلقــة بملــف األســرى والمعتقليــن باإلشــكاليات الفنيــة والسياســية 

ــد يســاعد العمــل عــى حــل هــذه اإلشــكاليات وتســهيل  ــر. ق ــي فصلناهــا فــي هــذا التقري الت

مســار المفاوضــات المرعيــة أمميــاً عــى بنــاء مســاحة مــن الثقــة المشــتركة بيــن األطــراف، 

إذ أن مســار وقــف  ولكنــه لــن يــؤدي بالضــرورة اىل الدفــع بعمليــة الســام الشــامل قدمــا، 

األعمــال العدائيــة معقــد للغايــة نظــراً العتبــارات عســكرية وأمنيــة وسياســية تثيــر الخافــات 

والجــدل. كمــا أن تعقيــدات ملــف األســرى قــد أســفرت عــن تســييس المفاوضــات،]57] وجعلهــا 

مــادة دســمة للتوظيــف اإلعامــي.

مــا ســبق عرضــه هنــا، يفســر إىل حــد مــا ســبب فشــل تطبيــق بنــد "الــكل مقابــل الــكل" الــذي 

اُتفــق عليــه مبدئيــاً قبــل عاميــن، عــى الرغــم مــن جــوالت المحادثــات المتكــررة لتنفيــذه. يجــب 

عــى األطــراف المتفاوضــة ومكتــب المبعــوث الخــاص لألمــم المتحــدة دراســة هــذه التعقيــدات 

والتمعــن فيهــا ومعالجتهــا. كمــا يجــب عــى األطــراف المتحاربــة أن تســعى نحــو عــدم تســييس 

ملــف األســرى ومعالجتــه عــى أســاس المعاييــر اإلنســانية التــي يزعمــون دعمهــا. وأخيــراً، يجــب 

أن يكــون محــور التركيــز هــو العمــل لمســاعدة ضحايــا الصــراع بــدالً مــن محاولــة إدانــة الخصــوم 

وإحــراز انتصــارات سياســية، وينبغــي األخــذ بالتوصيــات التاليــة فــي هــذا الســياق:

ــر/ ــادل األســرى عــن المفاوضــات السياســية"، مركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية، 11 نوفمب ــف تب إبعــاد مل ــدوى الدوســري، "ضــرورة  57( ن

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/11887  ،2020 الثانــي  تشــرين 

خاتمة
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يجــب عــى جميــع أطــراف الصــراع فــي اليمــن احتــرام التزاماتهــا بشــأن معالجــة ملــف   ●

ــوا  ــاني وأن يتعاط إنس ــف  ــاره مل ــجونها باعتب ــي س ــن ف ــن والمختطفي ــرى والمعتقلي األس

بإيجابيــة أكبــر وبشــكل بنــاء مــع الجهــود األمميــة.

عــى أطــراف الصــراع ومكتــب المبعــوث األممــي حــل المشــاكل المتعلقــة بكشــوفات   ●

وأســماء األســرى المقدمــة مــن قبلهــم. ويمكــن أن تــوكل عمليــة التحقــق مــن األســماء 

ــة  ــة الدولي ــل اللجن ــث - مث والتأكــد مــن تواجدهــم فــي الســجون والمعتقــات لطــرف ثال

الصــراع  أطــراف  وعــى  العمليــة.  تســريع  شــأنه  مــن  هــذا  كان  إذا   - األحمــر  للصليــب 

تســهيل جهــود اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر عبــر الســماح لفرقهــا بزيــارة جميــع الســجون 

التــي تســمح لألســرى والمعتقليــن  يجــب عليهــم تســهيل الجهــود  والمعتقــات. كمــا 

إخفــاء أي معلومــات وإنهــاء ممارســات اإلخفــاء  بالتواصــل مــع أســرهم والتوقــف عــن 

القســري.

إيجــاد آليــة لتحديــث  ــة،  عــى مكتــب المبعــوث األممــي، بالتعــاون مــع األطــراف المتحارب  ●

الوضــع منــذ  بنــاء عــى تطــورات  األرقــام واألســماء فــي قوائــم األســرى والمعتقليــن 

.2018 األول  ديســمبر/كانون 

القاعــدة  تنظيــم  مــن  أســماء  بوجــود  الحوثييــن  قبــل  مــن  للحكومــة  الموجــه  االتهــام   ●

إرهابيــة فــي قوائــم التبــادل تهمــة خطيــرة، وعــى الحوثييــن تقديــم أدلــة  وتنظيمــات 

واضحــة لدعــم هــذا االتهــام وتســليم كشــف بهــذه األســماء لألمــم المتحــدة إلجــراء المزيــد 

مــن التحقيــق.

مــن المفيــد أن يكــون هنــاك مناقشــات أحادـيـة مــع أطــراف الصــراع ييســرها مكتــب   ●

إذ مــن شــأن هــذا  المبعــوث األممــي إىل اليمــن قبــل الدخــول فــي جولــة محادثــات جديــدة، 

أن يقلــل مــن االختافــات الممكــن ظهورهــا خــال المفاوضــات خصوصــا فيمــا يتعلــق 

ــل أي مفاوضــات  ــة مشــتركة قب ــاء أرضي ــرة للجــدل ويســاعد ببن ــاط المثي باألســماء والنق

مســتقبلية.

اليمنييــن  المعتقليــن  المفاوضــات بشــأن  إبقــاء  عــى  أن تعمــل  األمميــة  الجهــود  عــى   ●

بالحــرب. المنخرطــة  األخــرى  الــدول  مــن  األســرى  بشــأن  المفاوضــات  عــن  منفصلــة 

إنســانية، يجــب أن تكــون أولويــة المفاوضــات إطــاق ســراح المقاتليــن اليمنييــن  ألســباب   ●

العادييــن - وهــم يشــكلون أغلبيــة الســجناء - الذيــن يمكــن مبادلتهــم وفــق قاعــدة "1 

ــرة. ــارزة والكبي ــة للشــخصيات الب ــة منفصل ــل 1". ويجــب صياغــة آلي مقاب

التوصيات
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عــى أطــراف الصــراع التوقــف عــن احتجــاز المدنييــن والناشــطين فــي جميــع المناطــق   ●

إخــاء ســبيلهم. شــجعت عمليــة  واالســتجابة للدعــوات الدوليــة واإلنســانية والعمــل عــى 

ــل العســكريين األطــراف عــى اعتقــال المزيــد مــن المدنييــن، كمــا  ــادل المدنييــن مقاب تب

يجــب التوصــل اىل تعريــف متفــق عليــه بيــن األطــراف لمصطلــح "مدنييــن"، ويجــب عــى 

ــن العســكريين.  ــل المقاتلي ــن مقاب ــن المدنيي ــة المعتقلي األطــراف التوقــف عــن  مبادل

ــؤولة  ــة ومس ــة فعال ــة آلي ــة صياغ ــراف المتفاوض ــع األط ــاون م ــدة بالتع ــم المتح ــى األم ع  ●

للتعامــل مــع ملــف المعتقــات والمختطفــات. أحــد الحلــول الممكنــة هــي تشــكيل فريــق 

المفاوضــات  ولتيســير  والمختطفــات  المعتقــات  ملــف  فــي  للتحقيــق  خــاص  تحقيــق 

األمميــة والمحليــة.

يجــب إنشــاء برامــج دعــم وحمايــة وإعــادة تأهيــل لتســهيل إدمــاج المعتقــات بالمجتمــع ال   ●

ســيما نظــراً للتحديــات االجتماعيــة التــي يواجهنهــا بعــد إطــاق ســراحهن.

يجــب عــى جميــع األطــراف تشــجيع ودعــم وتنشــيط المفاوضــات المحليــة. ويجــب عــى   ●

مكتــب المبعــوث األممــي أن يناغــم جهــوده لتجنــب الخافــات أو العراقيــل بيــن الجهــود 

ــة. ــي تقودهــا األمــم المتحــدة والمفاوضــات المحلي الت

عــى جميــع األطــراف المشــاركة فــي المفاوضــات واألطــراف المعنيــة االخــرى، االلتــزام   ●

بعــدم إعطــاء أي تصريحــات إعاميــة أو التعليــق عــى مســار األمــور عبــر وســائل التواصــل 

االجتماعــي خــال المفاوضــات. وعــى مكتــب المبعــوث االممــي أن يضغــط باتجــاه التــزام 

األطــراف بهــذا األمــر.

يجــب أن تتفــق األطــراف المتفاوضــة عــى مدونــة ســلوك، تحــدد الضوابــط األخاقيــة   ●

يجــب تبنيهــا خــال المفاوضــات، وااللتــزام بهــا. العامــة التــي 

ــة وإرشــاد  ــي لمراقب ــة استشــارية محايــدة مــن المجتمــع المدن مــن الممكــن تشــكيل لجن  ●

األطــراف المتفاوضــة وتقديــم الدعــم الفنــي.
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تغطـــي إصـــدارات وبرامـــج المركـــز، المتوفـــرة باللغتيـــن 
ــة  ــية واالجتماعيـ ــورات السياسـ ــة، التطـ ــة واإلنجليزيـ العربيـ
واالقتصاديـــة واألمنيـــة، بهـــدف التأثيـــر علـــى السياســـات 
المحليـــة واإلقليميـــة والدوليـــة.

ــز  ــي مركـ ــة فـ ــر مقيمـ ــة غيـ ــي زميلـ ــن هـ ــجاع الديـ ــاء شـ ميسـ
ــا  ــا وتحليالتهـ ــرت كتاباتهـ ــتراتيجية. نشـ ــات االسـ ــاء للدراسـ صنعـ
ـــفير  ـــة، والس ـــع جدلي ـــل موق ـــالم، مث ـــائل اإلع ـــن وس ـــد م ـــي العدي ف
ــجاع  ــور. شـ ــع المونيتـ ــد، وموقـ ــي الجديـ ــة العربـ ــي، وصحيفـ العربـ
الديـــن حاصلـــة علـــى ماجســـتير فـــي الدراســـات اإلســـالمية مـــن 
ــى  ــا علـ ــزت أطروحتهـ ــث ركـ ــرة، حيـ ــة بالقاهـ ــة األميركيـ الجامعـ

صعـــود التطـــرف الزيـــدي فـــي اليمـــن.

https://www.sanaacenter.org/
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