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ملخــص
تنفيذي:

قام مجلس التعاون الخليجي واملجتمع الدويل بجمع مختلف الفرقاء السياسيني
يف العام  2011بغرض إنهاء األزمة التي دخلتها البلد عقب ما ُعرف بـ “ثورات
الربيع العريب” .نتج عن هذه املفاوضات إتفاقية ٌسميت باملبادرة الخليجية والتي
قادت اليمن نحو املرحلة االنتقالية ،وهدفت هذه املرحلة إىل تذليل العقبات نحو
انتقال سلمي للسلطة بعيدا ً عن الرئيس السابق عيل عبدالله صالح ،وأيضاً مناقشة
مطالب الشارع املتمثلة بإصالحات دميقراطية وتحقيق عدالة انتقالية ،إضافة إىل
تقوية مؤسسات الدولة اليمنية ،وكذلك الحد من استخدام الفرقاء السياسيني
للعنف ،ومنع عودة النظام االستبدادي.
وبينام أظهرت املبادرة الخليجية فاعليتها يف تحقيق استقرار قصري املدى ،أدت
بعض األخطاء يف اإلتفاقية ،وكذا مامرسات الفرقاء السياسيني واملجتمع الدويل
إىل فشل مستفحل للعملية االنتقالية يف اليمن بداللة الحرب الشعواء الحالية
يف اليمن منذ أكرث من عام .ومع رسيان محادثات حالية يف الكويت للتوصل إىل
حل سيايس جديد إلنهاء الرصاع يف اليمن ،يجب التمعن يف أسباب فشل املبادرة
الخليجية من أجل تجنيب أي اتفاقية جديدة من تأجيل رصاع أكرث تدمريا إىل
وقت الحق كام عملت املبادرة الخليجية.
بعض إستنتاجات هذه الورقة:
•إن الضغط الدويل عىل الالعبني املحليني إلنجاز أي شكل من أشكال التوافق
(كام جرى يف التفاوض عىل املبادرة الخليجية والحقاً يف مؤمتر الحوار الوطني)
قد ولد تفاقيات رمزية يف طبيعتها وتجنب التعامل مع أهم القضايا التي
تواجه اليمن .وقد تم ذلك التوافق الرمزي يف السابق بينام تم السامح للرئيس
السابق عيل عبدالله صالح بالحفاظ عىل سلطاته ،وتقاسمت القوى التقليدية
جسد الدولة اليمنية عرب “املحاصصة” و ُحرصت الكثري من املسؤوليات يف يد
الرئيس االنتقايل عبدربه منصور هادي الذي عجز عن مامرستها بينام تضاءل
مع الوقت الدعم الشعبي للعملية االنتقالية التي كانت تجري.
•لعب املجتمع الدويل دورا ً فاعالً وحيوياً يف بداية العملية االنتقالية ،إال أن
الدعم الهائل من األمم املتحدة والحكومات األجنبية لرئاسة هادي ،ساعد
يف تشظي البلد بعد أن أُتهم هادي بسوء اإلدارة والفساد وفشله يف تنفيذ
إجراءات بناء الثقة للتحضري للحوار الوطني.
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مقدمة:
شهد الربيع العريب يف  2011خروج مئات اآلالف من اليمنيني إىل الشارع متظاهرين لعدة
أشهر ضد الرئيس صالح آنذاك ،والذي بقي يف السلطة ألكرث من  30عاماً .أعادت هذه
الحركة الثورية متكني املواطن اليمني العادي ،ولكن يف نفس الوقت زادت من زعزعة
استقرار البيئة السياسية واألمنية والتي اتسمت بالخطورة قبل اإلحتجاجات أصال .كام
سلطت هذه االنتفاضة الضوء عىل الشقوق العميقة بني مختلف الفرقاء السياسيني ،وكذلك
أعادت تفعيل الرصاعات العالقة منذ فرتة طويلة ،بل وأعطت زخامً لرصاعات أخرى.
عىل سبيل املثال ،سيطر أنصار الله (الحركة الزيدية الشيعية املتمركزة يف شامل اليمن
واملعروفة بالحوثيني) عىل املحافظة الشاملية صعدة بالقوة ،كام حاول الحراك الجنويب
(تحالف فضفاض ملجموعات اتحدت رؤيتها حول إميانها أن جنوب اليمن أصبح محروماً
بسبب الشامل) االستفادة من رصاع الحوثيني عىل السلطة مع الحكومة املركزية من أجل
إستعادة إستقالل جنوب اليمن .كام استغل تنظيم القاعدة يف شبه الجزيرة العربية ضعف
تواجد وأمن الدولة يف العديد من مناطق الجمهورية ليسيطر عىل املحافظة الجنوبية
أبني حينها .ويف نفس الوقت حاول اللقاء املشرتك (تحالف من أحزاب مختلفة ويقوده
حزب اإلصالح الجناح السيايس لجامعة اإلخوان املسلمني يف اليمن) استاملة واستخدام قوة
املظاهرات الشعبية لتوسيع قوتهم يف داخل هياكل الدولة ومبحاولة مستميتة لإلطاحة
بصالح واستبداله.
عىل إثر ذلك ،دشنت دول مجلس التعاون الخليجي بقيادة السعودية محادثات يف
الرياض وصنعاء بني األطراف السياسية اليمنية املختلفة بهدف وضع حد لألزمة ،وجرت
املفاوضات بإرشاف املبعوث األممي والدول العرش .كانت تلك هي املرة األوىل منذ عقود
التي حرضت فيها مطالب العامة بجدية إىل طاولة املفاوضات السياسية يف اليمن .لقد
مثل ذلك تحوالً جوهرياً يف بلد لطاملا تعامل مع القضايا السياسية بيد أمنية ولطاملا ظلت
“الدميقراطية” فيه مجرد مفردة لتزيني سلطة مستبدة.
لكن صالح كان صلباً ومرنا يف نفس الوقت فاستطاع هندسة تفاصيل املفاوضات واالتفاق
بشكل عام .ذلك أن الزخم الذي اكتسبته االنتفاضة الشعبية من أجل إصالح دميقراطي،
كان قد بدأ بالرتاجع مع تنازع القوى التقليدية النافذة يف البلد عىل وراثة صالح وإختطاف
الحراك الدميقراطي يف البلد بإتجاه مصالحها ،ويف  23نوفمرب  2011رست املفاوضات عىل
ما ٌعرف الحقاً باملبادرة الخليجية والتي وقعتها األطراف السياسية املختلفة يف العاصمة
السعودية الرياض.
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مكامن الخلل الجوهرية في المبادرة الخليجية:
تابعت اململكة العربية السعودية الربيع العريب وهو يعصف بحلفائها يف مرص و تونس،
ويف محاولة إلستباق قوة جديدة مامثلة من الصعود يف حديقتها الخلفية (اليمن) ،كرست
الرياض نفوذها لتطويق أطراف األزمة السياسية املختلفة يف اليمن .وبرعايتها للمفاوضات
السياسية ،عملت السعودية عىل إستمرار دورها ونفوذها األبوي عىل جارها الجنويب.
وبينما أظهرت
المبادرة
الخليجية
فاعليتها في
تحقيق استقرار
قصير المدى،
أدت بعض
األخطاء في
اإلتفاقية ،وكذا
ممارسات الفرقاء
السياسيين
والمجتمع
الدولي إلى
فشل مستفحل
للعملية
االنتقالية في
اليمن بداللة
الحرب الشعواء
الحالية في
اليمن منذ أكثر
من عام.

ومع أن الصيغة النهائية للمبادرة الخليجية تضمنت آلية لنقل السلطة من الرئيس صالح،
فإنها مل تبعده متاماً من السلطة بقدر ما تشاركتها معه .لقد عكست املبادرة الخليجية
وآليتها التنفيذية التنازالت الثقيلة من قبل األطراف املختلفة للوصول إىل إتفاق .وقد ُوقعت
النسخة األخرية من املبادرة بسبب الضغوط اإلقليمية والدولية عىل األطراف السياسية
وليس تعبريا ً عن التزام حقيقي فيام بينها.
ويف الطريق إىل املسودة النهائية من املبادرة ،قُلصت مطالب العامة باملحاسبة وتغيري
سيايس حقيقي إىل ُمجرد عملية إصالحية رمزية بدت بشكل كبري أنها ُصيغت فقط إلحتواء
املظاهرات الشعبية واإلحتيال عليها .فعىل سبيل املثال ،استُجيب ملطالب املتظاهرين بتنحي
صالح من الرئاسة ،ولكن تم الحفاظ عىل شكل وهيكلية نظامه عرب معادلة الحصانة من
املالحقة القضائية التي ُمنحت لصالح و أرسته و أفراد حكمه.
لقد ركزت املبادرة الخليجية عىل تنظيم اإلنتقال السيايس من فرتة صالح كحاكم وحيد
إىل فرتة إنتقالية يتشارك فيها السلطة مع أحزاب اللقاء املشرتك مع إزاحته من موقع
الرئاسة وصعود نائبه هادي إىل سدة الحكم .وتضمنت لتحقيق ذلك عدد من اآلليات منها
االنتخابات الرئاسية (وهي إستفتاء عىل مرشح وحيد أكرث من كونها انتخابات) وتشكيل
حكومة جديدة تحت عنوان الرشاكة الوطنية ،إضافة إىل تضمنها آليات إجرائية (اآللية
التنفيذية للمبادرة الخليجية) منها تشكيل لجنة لتفسري املبادرة  ،وهي لجنة مل يصدر
بها قرار إنشاء من الرئيس اإلنتقايل لكونها الوحيدة ،كام يبدوا ،التي كان بإمكانها تقاسم
السلطة الكبرية املخولة له وفق املبادرة[[[ ،حيث ُمنح الرئيس اإلنتقايل صالحيات أعىل من
كل األطراف كعنرص تحكيمي يف حال الخالف بني األطراف املوقعة عىل املبادرة .كانت تلك
املركزية والحرصية الشديدة للقرار واحدة من أكرب مكامن الخلل يف العملية اإلنتقالية ،إذ
كُثفت صناعة القرار يف أيدي الرئيس هادي املسنتني والغري فاعلتني بشكل عام.
[[[ (مل توضح اآللية التنفيذية للمبادرة كيفية تشكيل وكذا قوام لجنة تفسري املبادرة واآللية التي يشكلها كل من النائب
ورئيس وزراء الحكومة االنتقالية خالل  15يوما من التوقيع عىل اآللية ،باعتبار هذه اللجنة ستتخذ موقع املرجع التحكيمي
يف حال نشوء أي خالفات يف تفسري النصوص ،ولكن اآللية يف املواد الختامية تؤكد عىل الدور الحيوي لدول الخليج والدول
دامئة العضوية واألمم املتحدة وآخرين يف ضامن تنفيذ اآللية بشكل فعال ،وهو ما يبدو الضامنة الفعلية لتحقيق ذلك).
اآللية التنفيذية :ضامنات للتسوية بني رشكاء متخاصمني ،ماجد املذحجي ،2011 – 11 – 26 ،املصدر أونالينhttp://www. ،
almasdaronline.com/article/25927
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إن إحتواء املبادرة عىل حصانة غري مرشوطة للرئيس صالح و أفراد أرسته وأعوانه تجاه
ما ارتكبوه طوال فرتة حكمهم التي استمرت أكرث من ثالثة عقود [[[ ،انسحب يف غطائها
القانوين أيضاً عىل خصوم صالح يف  2011والذين كان كثري منهم رشكاء أساسيني يف نظام
حكمه سابقاً ،ليشكل هذا النص بقانون الحصانة يف املبادرة إفصاحاً عن كونها تسوية عىل
حساب املطالب العامة وحقوق اإلنسان ،ما جعلها يف نظر جزء كبري من الحراك الشعبي
طعنة من الخلف.
بشكل عام ،فقد أعاد التفاوض عىل صياغة املبادرة الخليجية وإقرارها الحقا يف الرياض
دائرة القرار السيايس إىل نفس مربع القوى السياسية التقليدية ومراكز القوى .مل يكفل
إرشاف األمم املتحدة ضامن متثيل فئات جديدة يف التفاوض السيايس الذي أنتج املبادرة،
فأحد عنارص القلق األساسية مثالً للمملكة العربية السعودية التي لعبت الدور املركزي
يف إدارة التفاوض لإلتفاق عىل املبادرة هو تحول غري محسوب أو مسيطر عليه يف اليمن
وصعود فاعلني ال تعرف الرياض عنهم شيئاً .هذه اآللية السعودية الكالسيكية فشلت يف
التفاعل مع /وإدراك حقيقة مهمة وهي أنه خالل األزمة األخرية صعدت جامعات جديدة
إىل السطح ،إضافة اىل أنالديناميكيات السياسية يف اليمن قد تغريت بشكل جوهري عام
عرفته السعودية يف اليمن سابقاً.
لقد فتح مبدأ تقاسم السلطة الذي كرسته املبادرة شهية األطراف املختلفة ،وشكل
تحاصص الوظيفة العامة[[[ ومواقع النفوذ يف أجهزة الدولة بني أطراف املبادرة دعوة غري
مبارشة لآلخرين ليطالبوا بنصيبهم ،مام ساهم باملزيد من ضعف الدولة وتآكل هيبتها
وبالتايل عدم إستقرار الحكم خالل الفرتة االنتقالية كان نتيجة كل ذلك.

تحديات المرحلة االنتقالية:

ومع أن الصيغة
النهائية للمبادرة
الخليجية
تضمنت آلية
لنقل السلطة
من الرئيس
صالح ،فإنها لم
تبعده تمام ًا من
السلطة بقدر ما
تشاركتها معه.

صعد النائب السابق لعيل عبدالله صالح إىل موقع الرئاسة كحل وسط بني األطراف
املتصارعة ،وأتيح للرئيس اإلنتقايل عبدربه منصور هادي وصوالً سهالً للحكم عرب مصادقة
شعبية رمزية أكرث من كونها منافسة بربنامج انتخايب أكسبه الثقة الشعبية .ولكن األهم
أنه كان يحظى بدعم دويل وإقليمي وشعبي واسع وغري مسبوق منذ اللحظة األوىل لتوليه
مقاليد املوقع األول يف الدولة اليمنية.
[[[ أصدر الرئيس هادي قانون الحصانة للرئيس عيل عبدالله صالح يف  21يناير  2012وصادق عليه مجلس النواب يف اليوم التايل.
الحصانة لعيل عبدالله صالحhttps://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%
D9%86%D8%A9_%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9
%84%D9%84%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
[[[ بيان االتحاد العام لنقابات عامل اليمن يستنكر إقصاء الكوادر يف املؤسسات املدنية ويدين سياسة املحاصصة،2012–10–2 ،
موقع حرضموت نيوزhttp://www.hadhramautnews.net/news-3246.htm ،
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عىل الرغم من هذا الدعم غري املسبوق ،مل يتأخر الرئيس هادي يف إثبات نفسه كرجل بال
رؤية أو كاريزما كحقيقة فجة ،وتجىل ذلك يف ظهوره العلني النادر بل مثل كل ذلك خيبة
كبرية لبلد تتطلع لقائد قوي وجديد.

لقد فتح
مبدأ تقاسم
السلطة الذي
كرسته المبادرة
شهية األطراف
المختلفة،
وشكل تحاصص
الوظيفة
العامة ومواقع
النفوذ في
أجهزة الدولة
بين أطراف
المبادرة دعوة
غير مباشرة
لآلخرين ليطالبوا
بنصيبهم ،مما
ساهم بالمزيد
من ضعف الدولة
وتآكل هيبتها
وبالتالي عدم
إستقرار الحكم
خالل الفترة
االنتقالية كان
نتيجة كل ذلك.

باإلمكان إيعاز فشل الرئيس هادي إىل الكثري من العوامل من ضمنها أن قدرته عىل إدارة
املرحلة االنتقالية مثقلة بحسابات ومصالح القوى التي مكنته من السلطة .لقد تعاملت
أطراف سياسية عديدة عىل رأسها اللقاء املشرتك ومراكز القوى املحسوبة عليها بإعتبار
الرئيس هادي مدين لها ،وأكرث من ذلك ملزم بالتجاوب معها كون الحراك الشعبي الذي
أزاح صالح من الرئاسة ُمسيطر عليه من قبلها.
وإضافة لهادي كانت سيطرة اإلصالح واملشرتك عىل رئاسة حكومة الوفاق الوطني عنرصا ً
إضافياً يحد من قدرة هادي عىل املناورة .باملقابل قاوم الرئيس السابق صالح ومراكز القوى
املتحالفة معه متكني الرئيس هادي من القرار عىل مؤسسات الدولة وخصوصاً العسكرية
واألمنية .وحتى ضمن حزب هادي نفسه (املؤمتر الشعبي العام) مل يحظ هادي بوالء
كبري،وقد فشل هادي يف إنتزاع الحزب الذي هو أمينه العام من صالح ،واستطاع الرئيس
السابق -ورئيس حزب املؤمتر -اإلحتفاظ بالسيطرة عىل هذا الحزب الذي يتغلغل أعضاؤه
وأنصاره يف كافة أجهزة الدولة.
لقد تصاعد مع الوقت سوء سمعة األطراف التي تقاسمت الحكم يف املرحلة االنتقالية،
وشكل تحاصص الوظيفة بينهم العنوان األبرز لسلوكهم السيايس الذي أضعف الدولة
وعزز من الغضب الشعبي وإنعدام الثقة تجاه إدارة املرحلة اإلنتقالية خصوصاً املحسوبة
عىل حراك  .2011كام أن إتهامات الفساد التي نالت الرئيس هادي وطالت سلوك أنجاله
كانت الوصمة األسوأ يف العهد اإلنتقايل الذي كان يراهن بإنه سيشهد فرقاً يف سلوك النخبة
السياسية بعد حراك شعبي عاصف.
لقد أعاد هادي تنشيط أدوات حكم صالح الرديئة ،فجعل دائرة القرار املحيطة به
محصورة ضمن عائلته ،واشرتى الوالءات باملال و املناصب ،وعمد إىل سياسة املضاربة بني
القوى السياسية وخلق صدامات بينها إلضعافها ،ليشكل كل ذلك امللمح البارز لطبيعة
اإلدارة السيئة التي انتهجها خالل املرحلة االنتقالية.

دور المجتمع الدولي:
حرض املجتمع الدويل بشكل حاسم يف املرحلة اإلنتقالية اليمنية ،وكان للمبعوث األممي
الخاص لليمن جامل بنعمر دورا ً مركزياً يف تقرير مسار العملية السياسية حينها وصياغة
مالمحها ،إىل حد أن تعدى فيه -ضمن اإلنطباع العام -دوره كوسيط وميرس بني األطراف
السياسية إىل فاعل أسايس يف اتخاذ القرارات وتوجيه مسار الحياة السياسية ،ليصبح ضمنياً
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أحد أهم مراكز القوة يف املرحلة االنتقالية إعتامدا ً عىل ضعف أداء األطراف املحلية والرغبة
باإلحتامء بالقوى الدولية يف ظل إختالل موازيني القوى عىل األرض .متسك الرئيس هادي
وبعض األطراف السياسية املحلية،يتصدرها الحزب االشرتايك اليمني ،بفكرة أن مجلس األمن
والعقوبات الدولية هي الضامن لها يف مواجهة فائض السالح لدى األطراف األخرى.
لقد كان دور بنعمر إيجابياً يف بادئ األمر كونه أضعف من دور الرئيس السابق صالح
وساعد الرئيس هادي عىل تعويض الفقر يف الدائرة املحيطة به وعزز موقعه كسلطة قرار،
إال أن بنعمر منح غطاء ألخطاء هادي أيضاً ،وتواطأ مع أدائه السيئ يف إدارة املرحلة
االنتقالية والحوار الوطني الحقاً.
وإضافة للمبعوث األممي حرض املجتمع الدويل عرب صيغة سفراء الدول العرش الراعية
للمبادرة الخليجية ،ولعبت دورا ً مركزياً يف دعم مسار العملية االنتقالية وتعزيز هادي،
ولكنها أيضاً مل تقم مبقابل الدعم الكبري له وللحكومة بأي دور رقايب عىل أدائهام خصوصاً
مع تصاعد رائحة الفساد وسوء اإلدارة ،وبدا مبستوى ما أن هذا التواطؤ مع هادي والصمت
عىل مشكالته ُمقرتن يف نظر العامة بتمكينه ملصالح الدول الكربى ( خاصة الواليات املتحدة
األمريكية) يف اليمن بشكل غري مسبوق .شهد التعاون مع الواليات املتحدة أعىل مستوياته
عىل صعيد الحرب مع اإلرهاب ،وكان ترصيح الرئيس هادي بتأييد رضبات الطائرات بدون
طيار األمريكية يف األرايض اليمنية [[[ سلوكاً غري مسبوق يف السياسية اليمنية وعىل املستوى
الدويل .مثال آخر جعل الرئيس هادي يبدو أقرب للخارج من الداخل هو رشاكته مع
الحكومة والرشكات الفرنسية ذات املصالح النفطية يف اليمن.
لقد انعكس حضور املجتمع الدويل مبستوياته املتعددة بشكل سلبي عىل العملية
االنتقالية يف اليمن .وعىل الرغم من حيوية وإيجابية هذا الحضور يف املرحلة األوىل منها ،إال
أن تواطؤهم مع أداء هادي السيئ وترجيحهم ملصالحهم السياسية التي يضمنها هادي أدى
إىل غضهم الطرف عن فشله يف إستثامر دعمهم إلنجاح املرحلة اإلنتقالية ،كان أمرا ً محورياً
يف تشظي اليمن الحقاً.
بالنسبة للعديد من اليمنيني ،فقد بدا واضحاً بإن مصالحهم قد تم تنحيتها جانباً هذه
املرة من قبل املجتمع الدويل الذي كان يتناغم مع هادي لتمرير أجندته املختلفة يف اليمن،
مقابل دعمه لقائد أثبت نفسه مرارا ً كفاسد و غري كفؤ ,لقد كان مثن ذلك هو خسارة
املجتمع الدويل املصالح التي كان يحاول حاميتها ونفوذه السيايس عىل األطراف السياسية
اليمنية مبجرد غرق البالد يف حرب أهلية.

في الواقع فإن
التوقعات العالية
جد ًا التي ُ
وضعت
لمؤتمر الحوار
الوطني ( ذلك
أنه أوعز إليه
بحل التحديات
العميقة
والمزمنة لليمن
وفي منتدى
واحد) كان واحد ًا
من األسباب
الرئيسية التي
أدت إلى فشله
في نهاية
المطاف.

[[[ أثارت ترصيحات الرئيس هادي املشيدة برضبات الطائرات بدون طيار األمريكية جدال واسعاً ،لعدم قانونيتها باألساس وألعداد
الضحايا املدنيني الذين يسقطون بسببها ،وتناول تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش املعنون “بني الطائرة بدون طيار
والقاعدة” املدنيون يدفعون مثن عمليات القتل املستهدف األمريكية يف اليمن ،تأييد الرئيس هادي لهذه الرضبات ،وكيف
توسع نطاقها وازداد معدلها يف عهدهhttps://www.hrw.org/ar/report/2013/10/21/256487 ،2013 – 10 – 21 ،
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فشل مؤتمر الحوار الوطني:
شكل الحوار الوطني أحد أهم آليات املبادرة الخليجية التي يفرتض بها إنجاز تسوية
سياسية بعد أحداث ثورة  ،2011وكان يؤمل من الحوار أن يستوعب املطالب التي قادت
إىل إحتجاجات ثورة  .2011يف الواقع فإن التوقعات العالية جدا ً التي وضُ عت ملؤمتر الحوار
الوطني (ذلك أنه أوعز إليه بحل التحديات العميقة واملزمنة لليمن ويف منتدى واحد) كان
واحدا ً من األسباب الرئيسية التي أدت إىل فشله يف نهاية املطاف.

بسبب غياب
الحقيقية في
التوافق بخصوص
الوثيقة النهائية،
فإن إنتهاء
مؤتمر الحوار
الوطني قاد
البلد بسرعة إلى
أزمة سياسية
جديدة..

وبينام متتع مؤمتر الحوار الوطني بدعم دويل غري محدود ،فقد كان أيضاً خيار األطراف
السياسية األقل إعتامدا ً عىل القوة لتحقيق مكاسب سياسية ،وذلك لكونه ُيكنها من طرح
مختلف القضايا التي كانت تلقى مامنعة يف الحكم السابق .إضافة إىل أنه يحظى بتأييد
دويل يضمن بشكل غري مسبوق إمكانية إنفاذ مقرراته ،ولذلك كان الحوار مصلحة فعلية
لألطراف السياسية ذات الهوية املدنية مثل منظامت املجتمع املدين والنساء والشباب،
عىل عكس بقية األطراف التي تحتفظ بقوة السالح يف امليدان وتعتمد عليها دوماً يف فرض
الحقائق السياسية عرب األمر الواقع.
لقد كان السياق السيايس الذي تم خالله الحوار الوطني ملغامً ومليئاً بالرصاعات بني
األطراف املخلفة .عىل سبيل املثال ،فإن املعارضة التقليدية الرسمية (أحزاب اللقاء املشرتك)
نصبت نفسها يف الحوار الحديث ليس فقط نيابة عن أجندتها السياسية ،بل و أيضا الحديث
باسم اإلنتفاضة الشعبية .لقد برر اللقاء املشرتك هذا اإلختطاف بالرشاكة بني الطرفني يف
اإلنتفاضة ضد صالح ،ولكن اللقاء املشرتك تجاهل حقيقة أنه ميتلك رؤية مختلفة متاماً
للتعامل مع تحديات اليمن يف مرحلة ما بعد صالح مام كانت متتلكه اإلنتفاضة.
إن مام ساعد عىل تعقيد نجاح مؤمتر الحوار الوطني هو حقيقة أن أحداث 2011
يف اليمن كانت يف أغلبها نتيجة لقضيتني ونزاعني رئيسيني يف اليمن .األول كان حركة
اإلحتجاجات الجنوبية املطالبة باإلستقالل والتي تعود جذورها إىل العام  ،1994واألخرى
هي قضية صعدة يف شامل اليمن والتي تعود جذورها إىل بداية األلفية .لقد ظلت القضيتان
خاضعتني لتعقيدات سياسية متزايدة ومظامل ُمغيبة ومفتوحة فظل هذان النزاعان يلقيان
بظاللهام عىل مستقبل الدولة اليمنية ،بل ووجودها من األساس .طالبت بعض جامعات
الحراك الجنويب باإلستقالل التام أو فيدرالية من إقليمني وكان للحوثيني مطالب بالتعويضات
عن حروب صعدة الستة.
وإىل جوار ذلك تأيت املحركات غري املرئية يف النزاع السيايس وهو إنقسام مراكز القوى
األساسية يف النظام السابق بعد ثورة  2011والتي من أبرزها الجرنال عيل محسن األحمر
(حليف صالح سابقا) والتحاق بعضها بالحراك السيايس واإلجتامعي ضد صالح ،مام صعد
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من التناقضات السياسية وأدى إىل إنعكاسات أمنية عميقة.
كل هذه العوامل خلقت وضعاً معقدا ً للغاية قبل الذهاب إىل مؤمتر الحوار الوطني .ومع
ذلك ،كانت اإلستعدادات للحوار متيش بإيجابية .وللتحضري للمؤمتر وإعداد األرضية للحوار
أصدر الرئيس هادي قرارا ً جمهورياً بتعيني لجنة فنية للتحضري للحوار من  16عضوا ً متثل
األطراف السياسية مبا يف ذلك الشباب و املجتمع املدين من إنتفاضة  .2011صاغت اللجنة
الفنية – التي حظيت حينها بدعم محيل و دويل  -ما ُعرف بالنقاط العرشين كإجراءات
لبناء الثقة يتم تنفيذها قبل انطالق مؤمتر الحوار الوطني .تضمنت هذه النقاط إعادة
أرايض تم السيطرة عليها يف الجنوب وإعادة املبعدين من وظائفهم ،واعتذار السلطات
املركزية عن حروب الجنوب وصعدة وإطالق ما تبقى من املعتقلني عىل ذمة النزاع.
تم عرقلة عمل اللجنة حينام أرص الرئيس هادي – مبساعدة املبعوث األممي – عىل
الخوض يف الحوار الوطني قبل تنفيذ النقاط العرشين .وبينام كانت بعض النقاط تحتاج
إىل موارد ووقت لتنفيذها ،فإن العديد منها كانت رمزية وقابلة للتنفيذ كإعتذار الحكومة
عن حروب صعدة و الجنوب ومعالجة الجرحى .لقد تطلب ذلك فقط أن يفعل الرئيس
هادي صالحياته ،ولكن عدم قيامه بتنفيذها أوحى بعدم رغبته يف قيادة ورعاية مصالحة
وطنية حقيقية.
إستقال ممثلو الشباب و املجتمع املدين من اللجنة احتجاجاً عىل ذلك ،وتم إستبعاد
الشباب من مشاركة حقيقية يف مؤمتر الحوار الوطني حينام بدأ ,وانسحبت أيضا الجامعات
الفاعلة يف الحراك الجنويب من الحوار بسبب الفشل يف تنفيذ النقاط العرشين ،وقد أفقد
ذلك الحوار مصداقيته وقدرته عىل اإلتيان بحلول حقيقية .ومللء هذا الغطاء ،فقد سعى
الرئيس هادي واملبعوث األممي واللجنة الفنية إىل إستنساخ قوى جنوبية أخرى ال متتلك
ثقالً عىل األرض.
ُدشن مؤمتر الحوار الوطني يف مارس  2013بهدف اإلنتهاء يف سبتمرب من نفس العام،
وبسبب القضايا العالقة التي مل تُالق حالً ،تم متديده حتى يناير  .2014وبدالً من البدء
بالحوار بنوايا حسنة واإلنفتاح عىل تقديم التنازالت ،فإن األطراف املختلفة زادت من
تصلبها يف مواقفها بينام إستعد أغلبها للتصعيد لنزاع مسلح خارج جلسات الحوار ،كام
حدث حينها.

لقد شكلت
المرحلة
االنتقالية مسار ًا
ممتد ًا من
الفشل السياسي
والفساد وسوء
اإلدارة عالوة
على التحايل
على الحراك
الشعبي الذي
خلق فكرة
التغيير في 2011
وكان ينتظر بدء
تلبية تطلعاته
خالل هذه
المرحلة،

مل يتم حل القضايا الرئيسية بشكل حقيقي ونهايئ ،فقد تباينت مواقف األطراف السياسية
يف الفرتة األخرية من الحوار وخصوصاً فيام يتصل بأعامل فريق القضية الجنوبية حني
طرحت وثيقة حل القضية الجنوبية و تصاعدت التباينات بخصوص الفيدرالية والتقسيم
املطروح لها ما بني ستة أقاليم وإقليمني ،وهو أمر إستمر خالل الحوار وبعده حني رحل
حسم املوضوع الفيدرايل إىل لجنة تبحث بأمره .وبسبب الضغط نحو إنجاز أي إتفاق من
نوع ما يف الحوار ،فإن املخرجات األخرية ملؤمتر الحوار الوطني مل متتلك نصوصاً واضحة
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توجيهية بخصوص مشاكل اليمن األكرث تعقيدا ً ومتزيقاً ،كالقضية الجنوبية والفيدرالية
والعدالة اإلنتقالية .ولذلك ومع أن مخرجات الحوار بشكل عام تحظى بنوع من القبول،
فقد ظلت هناك تحفظات عميقة جدا ً وإنتقادات واسعة بخصوص التفاصيل التي تحتويها.
وبسبب غياب الحقيقية يف التوافق بخصوص الوثيقة النهائية ،فإن إنتهاء مؤمتر الحوار
الوطني قاد البلد برسعة إىل أزمة سياسية جديدة،وبدالً من أن يصبح أداة لحل قضايا اليمن
امللحة ،فإن مؤمتر الحوار الوطني يف الواقع وسع الهوة بني األطراف املختلفة أكرث من أي
وقت مىض .ومع عجز الحوار عن حل خالفاتها ،فإن األطراف السياسية يف اليمن عادت إىل
طريقتها التقليدية يف تحقيق أهدافها السياسية عرب إستخدام السالح.

إسقاط صنعاء وإعالن وفاة المرحلة االنتقالية:
لقد مثلت
العملية
االنتقالية مرحلة
ممدد لها من
الفشل السياسي
والفساد وسوء
اإلدارة من
قبل الالعبين
المحليين
واإلقليميين
والدوليين.

لقد شكلت املرحلة االنتقالية مسارا ً ممتدا ً من الفشل السيايس والفساد وسوء اإلدارة
عالوة عىل التحايل عىل الحراك الشعبي الذي خلق فكرة التغيري يف  2011وكان ينتظر بدء
تلبية تطلعاته خالل هذه املرحلة ،ليشكل كل ذلك التمهيد الطويل إلعالن فشل املرحلة
االنتقالية يف  21سبتمرب من عام  ،2014وذلك بدخول مليشيات جامعة الحويث املسلحة إىل
العاصمة صنعاء مبساعدة قوات تابعة للرئيس السابق عيل عبدالله صالح وفرض سيطرتها
بالقوة عىل مركز الدولة اليمنية[[[ ،ليعقبها بعد فرتة إندالع مواجهات يف عدن بعد فرار
[[[
الرئيس هادي من إقامته الجربية يف صنعاء إليها ،وقيام الحوثيني بإعالنهم الدستوري
يف تاريخ  6فرباير  ،2015والذي كان مبثابة إعالن رسمي لوفاة املبادرة الخليجية واملرحلة
اإلنتقالية يف اليمن.
بدأ الحوثيون بقصف قرص الرئيس هادي يف عدن و أعلنت اململكة العربية السعودية
حملة عسكرية إلعادة الرشعية إىل الحكم يف اليمن تحت مسمى “عاصفة الحزم” يف تاريخ
[[[ سبق دخول الحوثيني املسلح إىل العاصمة صنعاء سلسلة حروب طويلة شنتها الجامعة بدءا ً من معاركها املتقطعة مع
سلفيي منطقة دماج يف صعده منذ أكتوبر  ،2011والتي انتهت بعملية تهجري جامعي للسلفيني من املنطقة يف يوم  15يناير
 2014وتوزعهم عىل مناطق أخرى ،لتمتد املعارك الحقا مع مشايخ آل األحمر يف محافظة عمران انتهت بسقوط قبيلة حاشد
القوية يف يدهم يف شهر فرباير  ،2014ومن ثم دخولهم يف مواجهة مسلحة مع اللواء  310وإسقاطهم ملقر قيادته وقتل قائده
القشيبي بالتزامن مع إسقاطهم ملحافظة عمران اإلسرتاتيجية التي تقع شامل صنعاء مبارشة يف شهر يوليو  ،2014وعىل الرغم
من سيطرة الحوثيني عليها فقد أعلن الرئيس هادي حينها عقب زيارته ملدينة عمران أن (عمران عادت إىل سيطرة الدولة
 ،) http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/07/140723_yemen_hadi_omran_visitوفعلياً كانت عمران
املنصة التي انطلق منها الحوثيون إلسقاط صنعاء بقوة السالح يف سبتمرب.2014
[[[ نص “اإلعالن الدستوري” للحوثيني الذي أثار رفضا وقلقا محليا ودوليا ،موقع البوابةhttp://www. ،2015 – 2 – 6 ،
albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D
9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%
AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%84%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%86-653370
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 26مارس  2015ضمن تحالف خليجي وعريب عريض لتحقيق ذلك[[[ واستقر كافة رموز
سلطة املرحلة االنتقالية يف الرياض ،ومن ثم صدر قرار مجلس األمن رقم  2216تحت
الفصل السابع[[[ الذي دعم الحملة العسكرية السعودية رسمياً.
من حينها (قبل أكرث من عام) ،تشهد اليمن معارك واسعة بني طرفني هام جامعة
الحوثيني والرئيس السابق صالح من جهة ,وسلطة الرشعية مدعومة بطائرات التحالف
العريب من جهة أخرى .ويف خضم املعارك إستغل تنظيم القاعدة وما يعرف بتنظيم الدولة
اإلسالمية الفوىض لكسب مزيد من النفوذ يف البالد ،ولقي اآلالف من املدنيني حتفهم،
وجرح عرشات اآلالف ،كام نزح املاليني من منازلهم و ُدفع أكرث من  15مليون ميني إىل حافة
املجاعة ،كام دمرت بنى تحتية وممتلكات عامة وخاصة تقدر قيمتها بباليني الدوالرات،
بينام مزق اإلستقطاب الطائفي النسيج والتامسك االجتامعي اليمني.

ما الذي يمكن عمله؟
كانت املبادرة الخليجية فعالة يف تأجيل الرصاع يف اليمن ،لكنها فشلت يف معالجة القضايا
التي قوضت االستقرار وأدت بالنتيجة إىل أحداث  .2011لقد مثلت العملية االنتقالية
مرحلة ممدد لها من الفشل السيايس والفساد وسوء اإلدارة من قبل الالعبني املحليني
واإلقليميني والدوليني .اليوم ،وعىل الرغم من التقدم البطيء للقوات املوالية للرئيس عبدربه
منصور هادي واملدعومة من السعودية عىل حساب قوات جامعة الحوثيني واملوالية للرئيس
السابق عيل عبدالله صالح ،إال أن النرص العسكري الحاسم هو أمر بعيد املنال.
ولذلك وملنع استمرار اليمن يف الغرق نحو أزمة إنسانية مزمنة ،فإن عىل املجتمع الدويل
واألمم املتحدة والالعبني اإلقليميني ،خاصة اململكة العربية السعودية ،التحرك رسيعاً إلنهاء
[[[ امللك سلامن يطلق عملية “عاصفة الحزم” ضد الحوثيني ،موقع العربية نتhttp://www. ،2015 – 3 – 26 ،
alarabiya.net/ar/saudi-today/2015/03/26/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A8%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D9%85-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D
9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86.html
[[[ نص القرار الخاص باليمن الذي اقره مجلس األمن تحت الفصل السابع ،موقع البوابةhttp://www. ،2015 4- – 14 ،
albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8
%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8
%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8
%B9-682094
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التصعيدات ودعم املفاوضات بني األطراف اليمنية .حتى وإن عاد الرئيس هادي وحكومته
املعرتف بها دولياً إىل اليمن ،فإن دورهم يف فشل املرحلة اإلنتقالية يجب أن يجعل من أي
دور لهم محدودا ً ومؤقتاً وخاضعاً للمحاسبة والرقابة حتى تتم إعادة تطبيع األمور وتشكيل
سلطات جديدة.
أخذا ً بعني االعتبار دور املجتمع الدويل الفاشل يف اليمن خالل املرحلة االنتقالية ،فإنه
من الالزم عىل األمم املتحدة وقوى العامل أخذ مقاربة مختلفة يف التعامل مع الرئيس هادي
وإدارته خالل الرصاع الحايل ،يف حالة عودتها ،وكذلك الحال يف تعاملها مع أية سلطات
إنتقالية قادمة يف اليمن .إن أي إتفاق سالم ال يأخذ بعني االعتبار مكامن فشل املبادرة
الخليجية واملرحلة االنتقالية يف اليمن ،فإنه بالتأكيد سيقود إىل رصاعات جديدة.
وأهم من ذلك ،فإن أي صفقة سالم قادمة عليها أن تأخذ مطالب الشارع التي انتفضت
يف العام  2011املتمثلة بإصالح دميقراطي حقيقي يف اليمن .ومن دون ذلك ،فإن أي استقرار
يتم تحقيقه عرب أي إتفاقية جديدة حرصا ً بني األطراف السياسية سيتبخر – مجددا ً  -يف
الهواء.
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"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.

عن الباحثين
ماجد املذحجي املدير التنفيذي ملركز صنعاء للدراسات اإلسرتاتيجية .هو باحث
ومحلل سيايس ميني ،حاصل عىل درجة البكالوريوس يف القانون من جامعة دمشق.

مركز صنعاء للدراسات
اإلستراتيجية
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.

منظمة سيفرورلد

Photo by: Alex Potter

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..

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

