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ددد "مشددداورات الريددداض"، و لددد  ةاليمنيددد – ة"اليمنيددد للمشددداوراتالدددد ال ايجلي يدددة  جااا    رم اد "، أو مدددا  ددد 

عدا  ةدرخ مدرل أتدر    دد الية كمحاولدة ختردقاح لالدة "ايدمدا "  ع لي 
ي
 وميددا يا

ي
امختلد  التادا  ت اليمنيدة سياسديا

 للسدد ي"ع و لددد  عددد  ألددل أتمدددة متعدددد ل ا واددد ، تنخددرص لحدددا  ددددل ا ددات  ا لدددة تتمتددد  ام ددداي  
ي
"كيايددة تلدددق ً اقدددا

 إل  اخ التحركات القائمة  حا " ل ل الس ي
ي
 مختلاا

ي
 "ع متباينة تتطلب  هدا

  ىدذ  لد ،   مددة  دد  مدؤ ال سدداهخت، أارتلدا مدا يتعلددق ادد  
ي
، وحددد  ةاليمنيد - ةاليمنيد املشدداوراتمخرادات تأسيسدا

  ددددؤ احدددد  سددددياقات 
ي
 ددددد ل  اندددددل م لدددث القيددددا ل الرئا دددد  ،   دددد 

 
الادددرمل املتالددددة وأاددددرت التحددددديات القائمددددة امل

سددتقبل "مخرادددات الريددداض"، و دددرمل   ددداخ املاقدد  التااويددد   مددد  ايدددداغيال،  ول  ياددال اإل ددد الية ا ك دددق عددد  م

  ."تع دات " ل ل الس ي

 

 اليمني"   -ش ورا  الري ض "الحوار اليمني مآال  م

ا تحدددش مشددداورات الريددداض لت سدددث ملرللدددة اديدددد اال دددران اليم"ددد ، و  دددل اديدددد مدددؤ  دددرمل " لددد ل السددد ي" عددد  

   1أارتل   املدد ات، د  مؤ  ةار   ا ل الرقكاز  ىذ تحدي "استعا ل الدولة الاةنية"، و ل  االنظر  لذ 

لي ددددل اديدددد للسددددلطة اليمنيددددة تشدددد يل ليدددد  أ اددد   اإل دددد ل  دددؤ  :شاااالس ال اااياس ال ي  اااايسالتغيااا    ع1

ددددذ و  عددددرم اددددالعا ل  لد دددا    دددا عدددد  الدددديمؤ، أو مد ددددارم  لعحد العددددا ل مددددرل أتددددر  لقاا ددددد "الددددنظ  السياسددددية" املتعد

تحدال   د ى  ولديث ادالري اما داي املأتذ  ىدذ لدذا ا مدر، أل ال"تحال  القا  السياسية"ع وإل كال 

 
ي
ددددددد نا ا ددددددية" اسد ددددددة السياسد دددددددذ"القبليد ددددددا ة  لد ددددددة، ااإل د دددددددة اليمنيد ددددددقل التاريخيد ددددددذ ايج د ددددددة   لد تحييددددددددد ا  وار "  قطد

ع  عىدددذ سدددثيل امل دددال  لددد  ت دددرها سدددلطة الدددرئيث لدددا ي اندددام  ظددداي أو سدددلطة مختلادددة اقددددر مدددا "الار يدددة

ددددداال  دددددااق واإلتد ددددداي السد دددددؤ النظد دددددات مد دددددال رمد دددددا اد دددددال مد دددددال  منتاعد ددددددو ل أو تحد ددددداي  محد دددددة م د ددددد لش اما د  د

 ."املسلمال "لزب اإلص خ

دددا ي  لددددد  :إنهاااا   التواجااااي ال  اااا ر  لتوجااااو   ااااو ا ع2 جراددددات مد
 
نطدددداي  ىددددذ الريبددددة ايجلي يددددة عدددد  ألدددد  امل

تعزيددز التحركددات  حددا  لحددام الدددور العسدد ري لقددا  التحددال  العرلددن  ىددذ ا رايدد   اليمنيددةع  عىددذ سددثيل 

مقدمددددة ار ايددددة ا مدددد  املتحدددددل مددددؤ التاصددددل  لددددذ "لد ددددة مرلليددددة" ك تم نددددش "مبال ددددات مسددددق "امل ددددال  

ا تحددام الشددق  كخطددال  حدا، 2   ةد ح النددارختاداح أم"دد  مددا ادال السددعا ية وايددداغيال عد  املسددتقبل لاقدد

ددددددرب ددددددذ  ايدد دددددد  لد ددددددعا ية عد ددددددق االسد ددددددة  ،املتعلد ددددددار "ورقد دددددد   ةد ددددددة عد دددددد   للممل د دددددد  السيا د ددددددا ل التما د ددددددل   د مقااد

  ؤ   ماج ايدلاام والشركام اإلقليميدال والددوليال عد  التعداةن مد  امل دد ات الناامدة 
ي
املبا رات"،    

 .امل د ات البحرية ؤ ال ران اليم" ، خ سيما  

، أولايدددة ايدددل السيا دد   ليتمددة اليمنيدددة 3غدد ت تع دددات رئيسدديةعدد  السددياح  اتدد ، أ ت ددش مشددداورات الريدداض 
ي
  أوخ

 ،
ي
ددددا دددداغيال ار ايددددة ا مدددد  املتحدددددل، وغال د ، ألميددددة املسددددار التااويدددد   مدددد  ايدد

ي
ددددا والتخىدددد   ددددؤ ايدلددددال العسدددد رية، غا يد

 
   https://bit.ly/36TQNWt، 2022/ 9/4، مركز ا لراي للدراسات السياسية واخسرقاتي ية، الرياض مشاورات بعد ما اليمنية ا تمة  تحال   تبةألمد  ليبة،  ( 1
   s://bit.ly/38zAHSohttp، 3/2021/ 28اليمؤ؟، ايجليج أو  يؤ،   ع  السعا ية املبا رل تنايذ  حا مسق  مااو ات تد   لل ( 2
  https://bit.ly/3OHu29h، 2022/ 12/4ليتبار والداراسات،   24، مركز ساتاإلقلي ؟ ع  املأتومة للدول  السياسية ال ساية مسارات تنج  لل يمال تلرال،  ( 3
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تاددداح الريددداض تاصدددة تلددد  املتعلقدددة االتاالمدددات ادددال ايد امدددة الشدددر ية اإلسدددران عددد     دددات القدددرارات املدمددددل خ

  مدا أ درت  ايدداار مدؤ ت اده 
ي
ق  داي  عد  واملدلدث اخ تقدال  ايدندالن، ومدا يتعلدق امسدتقبل "الق دية ايدناضيدة"ع   د 

، و لدد    ددق  قددل ال دد ليات مددؤ الددرئيث " بددد رضدد  من ددار لددا ي"  لددذ م لددث رئا دد   
ي
عرددقم لحددا  وليددا

 
السددلطة امل

ل مدددؤ 
ه
أ  دددام مناصددداة ادددال الشدددمال وايدندددداب ارئاسدددة ر دددا  العليدددد ، إل  دددات متطلبدددات التقددددي امسددددار  8مشددد 

 .4(اإل  مية –اإلنسا ية   –ا ية اخقت  –العس رية   –ا منية   -امللاات الرئيسية  )السياسية  

 

 فرص وت يي   مجيس القي دة الرئ س ي

دددد  دددددذل   ، أ لدددددؤ2022 أاريدددددل 7 عد ددددلطات  وكد دددددل صددددد ليات  وسد دددداي  و قد ددددا ي تاد دددددار لد دددد  من د دددد   بدرضد دددددرئيث اليم"د الد

نصددد ليات وسددددلطات  ائددددب الددددرئيث،  لددددذ م لددددث قيددددا ل رئا ددد   تشدددد يلة املدلددددث تاا ددددق سيا دددد    ش، ليدددد  ت ددددمه

وا راعدددد  اددددال قددددا  الشددددمال وايدندددداب، وكددددذل  تاا ددددق اددددال مم لددددال القددددا  امليدا يددددة  ىددددذ ا رضع و لدددد  عددددذ ألددددل 

 :اتلية، أارت مشالدلا تتم ل ع ت ا اات  

اخ قساي اال ةاائ  النخبة الاةنية، و لد    ي دة يج  دات  اتليدة وأانددات تارايدة، ممدا انع دث  ع1

  ىذ   عام ابحة املقاومة  د اما ة ايداغيال
ي
 .سلبا

دددددا   ع2 ددددد  لقد ددددد  ايد راعد ددددد  التما د دددددا ث مد دددددة ت ند دددددة متبايند دددددرائ  يمنيد ددددد رية اخد دددددية و سد دددددات سياسد دددددار م ا د أل د

ض مدؤ تحركدات ايد امدة الشر ية امل ، وت بايؤ مع ا اا اندات السياسيةع ولا ما قداه
ي
تاا ق  لعحا  وليا

 ع  بس   اا لا  ىذ املناةق املدررل االيمؤ
ي
عرقم لحا  وليا

 
 .امل

دددا  تراادددد  قيمددددة العملددددة  ع3  لعددددد  مددددؤ ا سددددباب، أارتلد
ي
تددددر ي ا و ددددان اخقت ددددا ية االددددداتل اليم"دددد ،  ظددددرا

الشدرائية ادرام ايددرب القائمدة، تاقدد  لركدة ال دا رات البرقوليدة وال دات، ترااد  لركددة املدليدة وقاهحدا 

ددددددلبية  دددددددا يات السد ددددددة، التد ددددددة الدوليد ددددددة  ات الطبيعد دددددداملااند اليمنيد ددددددة اد ددددددطرااات ا منيد ددددددة ل  د دددددارل   ي د الت د

ن يدائحددة كارو دددا وأتمددة س سدددل التاريددد، وانع اسددداهحا املبا ددرل  ىدددذ تادداق  أتمدددة ال ددذام وتدددر ي ا و دددا

 
ي
دددددا يا دددددة اقت د دددددلبية متبايند ددددددا يات سد دددددؤ تد دددددة مد دددددية ا وكرا يد دددددة الروسد ددددد  ا تمد اتد

ه
دددددا تل ا مد

ي
ددددد ترا دددددا يةع ومد اإلنسد

 وأمني
ي
ع  وإنسا يا

ي
 ا

تزايد التنا ث اال القا  اإلقليمية والدولية  ىذ ا راي   اليمنية، مما سدال  عد  تزايدد وتادقل ايج  دات  ع4

  لددددذ أانددددداهح  ايج
ي
ارايددددة، وانع دددداا  لدددد  بشدددد ل مبا ددددر  ىددددذ تددددرائ  اددددال ا ةددددرام الداتليددددة اسدددد نا ا

 .التحركات امليدا ية اال ران القائ 

  لدذ مددا سدبق، اددام اإل د ل  دؤ تشدد يل "م لدث قيددا ل رئا د  " إل  دات  ددد  مدؤ املتطلبددات 
ي
الدا مدة ملسددار اسد نا ا

 :ال ساية السلمية وتع دات  ل ل الس ي الشامل، و ل    ق  د  مؤ ايجطاات، أارتلا

 
 ، مرا  سبق  كرلع  الرياض مشاورات بعد ما اليمنية ا تمة  تحال   تبةألمد  ليبة،  ( 4
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  و لددد    دددق  دددا ل م سسدددات الدولدددة اليمنيدددة ا ميددد  سدددلطاهحا للعمدددل مدددؤ ا ااات  دة ا اااار اية  ااا تيس ع1

العاصدمة امل قتدة  دددل، وتطبيد  ا و ددان السياسدية وا منيدة واخقت ددا ية وايجدميدة عدد  كامدل ا رايدد   

 .املدررل االب  

افاااال مااااوا ممطةاااا  ال ااااياس ع2 ددددام التددددااالتو دددد  عدددد  تلددددد  النقطددددة  لددددذ البند ددددري   و نتهد ددددال  ج ددددية وتيد  قن لد

  ددددؤ الت ا اددددات املناةقيددددة، أو 
ي
الددددد ان والداتليددددة، و لدددد  عدددد    ددددارل  لددددذ تاليددددد ا اندددددل ا منيددددة بعيدددددا

  .ايدزضية، أو القبلية، أو ايد اية

  و ل  ع    ارل  لذ انام املسالات املشرقكة والتناي  اال ا لددام التن يل مع قوى الت  لف ال ربي ع3

 .ية وا منية ل ل مؤ قا  التحال  العرلن، وم لث القيا ل الرئا   امليدا ية والسياس

  و لدددد    دددق اسدددتفحاض الروا دددد اخقت ددددا ية للدولدددة اليمنيدددة،  عىدددذ سددددثيل ت زياااز االيااا   االقت ااا ديس ع4

امل دددال    ددددا ل تدددددوير مددددااند ت دددددير ال ددددات والدددنا  وتنشددددي  ايدقددددال، مقااددددل ايد ددددال  ىددددذ العمدددد ت 

 ."ل الشرائية للعملة املدلية "الريال اليم" ا انثية، وتعزيز القا 

دت ت الدولددة تاعيددل البندد  املركددزي،    و لدد    ددقاي ليااسإصاا ا االالاات ال    ع5  ىددذ أل يددت  تاريددد كا ددة مدد 

 ع تاض  أوا  ال رم واإل ااح ايجزينة العامة للدولة، وإقرار مازا ية  امةاملالية وماار لا  لذ 

  دددؤ  دددب  اختدددت خت  الطقاااس":إعااا دة تل ياااس "م يااا ر  ع6
ي
و لددد    دددق اسدددتعا ل غقدددة الشدددارن اليم"ددد ،   ددد 

اخاتما يدة وا منيدة، وإ ددا ل تدا اق ايجدددمات ا ساسدية مددؤ ميدا  وك رضددام ومداا   اطيددة، ويدذام، ومدداا  

 .ةبية، وسل  وتدمات

  ىدذ أانددل ألدددام و وا د  "املدلدث"،   مدة  ددد  مدؤ التحدديات ال د  قددد تدد   ا
ي
تقداي   مدل املدلددث، تأسيسدا

مقاادل  درمل قائمددة قدد تددد   تحركدات "م لدث القيددا ل الرئا د  "  حددا لمدلدة املاقد  اليم"دد ، ولدا مددا يظ در مددؤ 

 :ت ل

 

 
ً
 "ت يي   "مجيس القي دة الرئ س ي -أوال

ددددة  ددددز ايد امد دددداغيال، تمركد دددد  ايدد دددداوض مد ددددا ية، التاد ددددت خت اخقت د دددد  اختد ددددل عد ددددا يتم د ددددديات مد ددددرت التحد ددددؤ أاد واإل ارل مد

دددددات  ددددة أو أاند ددددات تارايد ددددام املدلدددددث  ول اترقاقد ددددذ اقد ددددة  ىد ددددااةنال، املدا ظد ددددة املد ددددتعا ل غقد ددددة، اسد دددد   اليمنيد ا رايد

   ل   ر ية، ولا ما يم ؤ تا يح  مؤ ت

 "ت ي  "االالت ال  االقت  ديس .1

 
ه
دد م د  ي 

ي
القدددائ ، مدددا را قددد   لددد  مدددؤ ادددرام ال دددران  ل التحددددي ا ول لدددد  "املدلدددث"، تاصدددة مددد  تزايدددد ا تمدددة تعقيددددا

ا قسدداي عددد  اخقت ددا  والعملدددة، وتاقددد  اإليددرا ات الناطيدددة وتراادد  لركدددة ال دددا رات والدداار ات،    أل كدددل تلددد  

، وأتمة رواتدب املداألاال مندذ ا تقدال البند  اخ طرااات اخقت ا ية سالمش ع  ارتاان معا ال اليمنيال املعيشية

  ؤ تدلار الا   اإلنسانن   ي ة ايدرب والندزوخ وتا  ا مدر ع 2016عام  لذ  دل ع  املركزي اليم"  مؤ صن
ي
   

دددا  ىددددذ اخقت ددددا  العدددداملن وأتمددددة س سددددل التاريددددد، وضالتبعيددددة  ىددددذ اخقت ددددا   االتدددددا يات السددددلبية يدائحددددة كارو د
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دددد ، أله  ددددد عدددد  أول تطدددداب لد دددديث املدلددددث" للتأكيد ددددا   دددد  "رئد ددددتقرار  اليم"دددد ع ولددددا مد اخقت ددددا ي وتخايددددد  "ملدددد  اخسد

عت ق أولاية وةنية ق ا  ويأتن ع  سل  أولايات الارقل القا مة  ع 5"املعا ال اإلنسا ية للمااةنال،   

 "ت ي  "جيو ي  يس الح م .2

ددددرئيث  ددددة الد ددددقل التاريخيددددة يد امد   لددددذ ايج د
ي
دددد نا ا دددد "، و لدددد  اسد ددددة ايد د ددددذ   دددد الية "ا را يد دددد  النقطددددة  ىد تنطدددداي تلد

رالؤ  ىدددذ   ددداخ  مدددل "م لدددث القيدددا ل السدددااق " بدددد رضددد  من دددار  لدددا ي" وإ ارتددد  للدولدددة مدددؤ تدددارج الددديمؤ،    يددد 

الرئا دددد  " عدددد  اخ تقددددال والتمركددددز امل س دددد    اتددددل ا رايدددد   اليمنيددددةع و لدددد  لمد ددددال  ىددددذ املشددددرو ية الشددددعبية، 

خ قسداي مد  تم يدل وتنايذ ايجط  ال تمة ع  تل  املرللة اخ تقاليةع كما أل وادا    ع"د  تطبيد  ا و دان وإلحدام ا

 .امي  ا ةرام ع  املدلث الرئا   ، والسع  إل  ات متطلبات تاليد القاات ا منية والعس رية

 "ت ي  "التل وض مع الحوثيين .3

 لدددد  ألددد  التحدددديات  ات ا ولايدددة عددد  الاردددقل ايداليدددة للم لدددث،    سدددي ال لندددا  م مدددة  مدددل  ددداقة تتم دددل عددد  

ع  لال ماا قدة ايدداغيال  –ملدلث" كمم ل للشعب اليم" ع    مؤ املرج  التااوض م  ايداغيال لال " ر ية ا

دددددؤ  - ىددددددذ التادددددداوض   د
ي
ددددد  ددددداغيال،   د دددددة ايدد دددددد  اما د دددددات لد دددددار وا ولايد دددددارب ا   د دددددة لت د دددددره    ي د دددددا ي الد أل تت د

 
ي
أيددديالاايتح  "املدرسددة الا ريددة لمدما ددة" املتعار ددة مدد  أبسدد  قاا ددد الديماقراةيددة وتقاسدد  السددلطةع   دد 

دددددي  ددددؤ ا ددددا ي  ددددا   مددددؤ تحد ددددية واخقت ددددا ية وا منيددددةع ممد دددايا  ات املراعيددددة السياسد ددددية االق د يج  ددددات الرئيسد

 .املدلث إل  ات تل  امل مة

   ي"ت ي  "ومية مجيس القي دة الرئ س  .4

 متداتلددة "وةنيدة/ وإقليميددة"، ومددؤ غدد  
ي
 متبايندة تمتلدد  ألدددا ا

ي
ادالنظر ل ي ددل "املدلددث"،   دد أ دد  يت ددمؤ أةرا ددا

 تظ دددر   ددد الية "اسدددتقرار الالددددل" ادددال أةدددرام  لددد  ال يدددالع ولدددا مدددا 
 
ل  ليددد  اما دددة ايدددداغال عددد  أل تنشدددب عددداه ت

اسدددتمرار "ولددددل املدلدددث" مدددؤ  دددألحا املاددد   ايج  دددات ادددال أةدددرام املدلدددث  ىدددذ النحدددا الدددذي  حدددد  اقدددام ع    أل 

 عدد     ددات مختلدد  اخسددتحقاقات الراميددة لددد " لدد ل السدد ي"، وال دد  عدد  مقدددمتحا "تاليددد القدداات ا منيددة"، و 
ي
قدددما

 .للتااوض م  املدلث -ع  لحاية ا مر  -"معا لة اختت خت اخقت ا ية"، ولا ما قد يد   ايداغيال للر اخ  

 س"الطق ي  "ا ت  دة  ت .5

يتم ددل  لدد  التحدددي عدد  كيايددة اسددتعا ل املدلددث ل قددة الشددارن اليم"دد  عدد  النظدداي امل س دد  ع ولددا مددا يتطلددب ادددور  

ت  يدد  التحددر   حددا تحييددد ايج  ددات ورأب ال دددن اددال أةيددام النخددب السياسددية وقيددا ات ا لددزاب االددداتل 

ددددؤ مختلددددد  ا   ددددة للم لدددددث مد ددددة املتبايند ددددذ الرقكيبد ل  ىد دددداه دددد ،     عد دددددام اليم"د ددددره  وا لد ددددد الد دددد  تاليد ددددة عد ددددام اليمنيد ةيد

  ىددددذ املدددداالال لتلدددد  ا ةيددددام امندددداةق ارت دددداتل  ايد راعدددد ع ااملقااددددل، عدددد  لددددال  شددددل 
ي
دددا دددا يددددنع ث تبا د الاةنيددددة، ومد

  دؤ 
ي
رج  أل ت ول ا مدار  لدذ مزيدد مدؤ اخ دطرااات،   د 

 
املدلث ع     ات استحقاح "استعا ل ال قة"،  مؤ امل

 
  https://bit.ly/3LlnTha، 19/4/2022، امل در أو  يؤ، التحديات؟ مااا ة ع  اليم"  الرئا    املدلث ينج  لل ( 5

https://bit.ly/3LlnTha
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ايدددروب الهديندة" ليدد  تخدتل  ادداتل ا أ مدداص متبايندة مددؤ كدل مددؤ  "ايددروب االاكالددة"،   تداج  مد  اديددد مدؤ "

   ."و"ايدروب ا للية"، و"ايدروب ايد اية

 "مع الخ رج  ت ي  "فك االرتب ط .6

ددددا   ددددا  القد دددد لة للم لدددددث ت د شد
 
ددددرام امل ددددد  ا ةد ددددتق لية" لد ددددالة اخسد ددددي  "مسد ددددة تعظد ددددة ا يايد دددد  النقطد ددددق تلد    تتعلد

 ،"
ي
 و وليدا

ي
اإلقليميددة اا رايد   اليمنيددةع لدا مددا قددد  أو ا وراح /ل دد  خ ي دبمل املدلددث ألدد ا  رنايجارايدة " قليميددا

ددد له أي سددددث لار ددددية "اإلت واايددددة"، امع"دددد   دددا" قددددد ت دددد    ىددددذ املدلددددث لتب"د   ا ةددددرام ايجارايددددة " قليميددددا و وليد

دددا وألدددددام  مناوئددددة لل دددداي  العدددداي قددددد ت ددددال و  وك ئحددددا،قددددرارات تخدددددي ا اندددددات ايجارايددددة  ىددددذ مختلدددد  م اخهحد

 ع للدولة الاةنية

 

 
ً
 "عمس لا"مجيس القي دة الرئ س يااللرص الي -ث  ي 

عدددد ام ااددددة  دددرمل  ااعددددة لدددد   أاندددددل غمدددة  دددد  مددددؤ امل  دددرات لن دددداخ م ددداي 
 
"م لددددث القيدددا ل الرئا ددد  " وال دددد  ت

  :املدلث ع   ل ل الس ي الشامل، لي  أارتلا

عد املدلث ام ااة ترح يدالة "ايدما  السيا   " امسارات ال ساية السياسية ليتمة اليمنيةع   ع1    

 واناضا ع2
ي
 ع ينطاي املدلث ع  لي ل  التم يى   ىذ كا ة القا  الاا لة ع  امليدال اليم"   ماخ

 املدلث اقبال وتأييد  ول  وإقليد ع  حظىي ع3

دددد   ع4 ددددارن اليم"د دددداخ االشد ددددذر وارتيد دددداهل لد ددددل غمددددة تاد ددددذ لي د  قدددددب اإل دددد ل  دددددؤ تشددددد يل "املدلدددددث"، واخةددددد ن  ىد

 .التم يل ليةرام والنخب اليمنية

 

 يوقف الحوثي من مش ورا  الري ضا

م ؤ     املاق  ايداثن مؤ مشاورات الرياض، و ل  االنظر  لذ السدياح التداري   ملجتلد  التحركدات السدااقة  ي 

"  حددددا لمدلددددة ا تمددددة 
ي
دددا  وإقليميد

ي
دددا دددد   "أمميد  للمراعيددددات الدددد  ت املعرددددقم لحددددا، و د

ي
دددا دددا و قد اليمنيددددةع وال دددد  تمدددددش لي لتحد

دددا التنايذيددددة، ومخراددددات ايددددداار الدددداة"  الشددددامل، وقددددرارات م لددددث ا مددددؤ  ات ال ددددلة،  ليتحد املبددددا رل ايجلي يددددة ًو

، الددددذي ةالددددب "ايددددداغيال" بندددددب قددددااهح  مددددؤ اميدددد  املندددداةق وعدددد  مقدددددمتح  2015لعدددداي  2216وتاصددددة القددددرار 

نعام، والتخى   ؤ أسمدتح ، والتاق   ؤ امي  ا  مال ال   تندرج  مؤ  طاح سدلطة ايد امدة املعردقم لحدا ص

ع ياددق أل كددل تلدد  املبال ددات لدد  ي  تددب ل ددا الن دداخ، عدد  ألددل مراويددة "ايددداغيال" ور  دد   لددل ا تمددة اليمنيددة 
ي
 وليددا

 ل ددذ  القددرارات الدوليددة ومخراددات تلدد  التحركدداتع ولددا مددا أل دد
ي
ر اددالنظر  لددذ امل  ددرات التاليددة وال دد  ت سددث و قددا

 :لبدم   راج اما ة ايداغيال كطرم االعملية السياسية
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   6ايوقف الحوثي من ايش ورا  ا مميس واإلقييميس  (1جيوا )

 موقف جم عس الحوثيين  ال ي ق ال ي س ى  الحيث 

 مل وض   جنيف

 2015 يو يو 

دددددددأل  دددددد ي بشد ددددددات سد دددددددل أول محا غد دددددد  املتحد دددددددت ا مد  قد

الدددددديمؤ عدددددد  مدينددددددة انيدددددد  السا سددددددرية، عدددددد  منت دددددد  

 اع   الحقق ت، ياق ألحا ل  2015يا يا  

دددددددد   ددددددددار  عد دددددددداغيال" املشد ددددددددد "ايدد دددددددد  و د أا د

ددددة املددددددددددددداوخت للتاصدددددددددددددل  املدا غددددددددددددات كا ددددددددد

نه  ال ران  ع ختااح ي 

 مش ورا  جنيف

 2015 دي مب  

 15ار اية ا مد  املتحددل، عد  انعقدت لذ  املشاورات 

، ع  سا سرا، وكال لد  ا التاصل  لدذ 2015  سم ق  

وقدد   ائدد  و ددامل إلةدد ح النددار عدد  الدديمؤ، وتحسدددال 

دددددددة  ول  دددددددذ  ايدالد دددددددش لد دددددددؤ ا تحد ددددددداننع ول د ددددددد  اإلنسد الا د

ذكرع   تحقيق أي تقدي ي 

السددديناريا امل دددرر لدددد  اما دددة ايدددداغيال 

دددددداورات  ددددددات واملشددددددددد ددددددة التحركددددددددد عددددددددددددددذ وأ  كا ددددددددد

 ل ديايات السياس
ي
ية إللحام ال ران و قا

 سلمية

 مل وض    يانس ُعم ن 

2015 -2016 

دددددددددات  دددددددددا د املااا د دددددددددذ ت د دددددددددال، مند مد دددددددددلطنة    دددددددددعش سد سد

ددددددل  ددددددل لد ددددددؤ أاد دددددد  مد ددددددذ التاسد دددددديمؤ،  لد دددددد  الد العسدددددد رية عد

ددددايا  ددددة عدددد  مد ددددات ياددددق معلند ا تمددددة، واست ددددا ش مااو د

اال مسدوالال أمدري يال وو دد "لداثن" ملناقشدة   2015

بل الاصددددال  لددددذ لددددل اددددال أةددددرام ال ددددران اليم"دددد ع  ددد  سد

، محا غدات 2016كما است ا ش مسق ، ع   ا م ق 

دددددددر   ددددددددن  أتد ددددددددة ا مري د ددددددددر ايجارايد دددددددداغيال" ووتيد ددددددددال "ايدد اد

السااق "اال كاقي"، يددهح   ىدذ وقد   ةد ح الندار، 

 واخ خراص ع  مااو ات اديدلع 

 

ددددداير  ددددد  يند دددددة، عد دددددارير اإل  ميد دددددؤ التقد دددددد  مد دددددار  د ا أ د ددددي أي د

دددددددال 2018 ددددددرية اد ددددددات سد ددددددال مبال د مد ددددددا ة    ددددددذ است د ،  لد

دددديال  ددددري يال وروسد دددديال أمد ددددة" و الاماسد ددددا ات "لاغيد قيد

 .ل، للبح   ؤ مخرج ليتمة اليمنيةوضريطا يا

ا تحددددددش كددددددل تلدددددد  املااو ددددددات واملشدددددداورات 

دددددددات  دددددددد  ملراويد
ي
دددددددرا دددددددد دددددددل،  ظد دددددددد دددددددة االاشد دددددددد املتبايند

ايددداغيال  ول التاصددل  لددذ اتادداح تاددال  

 .مشرق 

 

 م  دث   ال ويت 

2016 

تدددد   ال ايدددش ايددددل السيا ددد   ليتمدددة اليمنيدددة، ولدددذا 

( 2016أيسددددددددددطث  - أاريددددددددددلاست دددددددددا ش عدددددددددد  الارددددددددددقل )

محا غددات سدد ي ار ايددة ا مدد  املتحدددل، ول فحددا  شددلش 

دددددؤ  ددددالري  مد ددددة اد ددددرام ا تمد دددددال أةد دددداح اد ددددل ختاد دددد  التاصد عد

 ع أ  ر 3استمرارلا أكثق مؤ 

تم لدددش املع ددددلة ا ك ددددق عددد  انعددددداي ال قددددة 

عدد  "ايددداغيال"، عددد  ألددل ر  دد   اخ ردددقام 

دددددددرارات  ددددددذ القد ددددددر ية، وتنايد ددددددة الشد اايد امد

 ع الدولية  ات ال لة

 

كا ددددة املااو ددددات واملبال ددددات  كمددددا تدددد  عددددذكدددال مدددؤ املاردددقض  قدددد االدددة أتدددر  مدددؤ املااو ددددات  مب مط   جنيف

 
    أ ظر  امل ا ر،(  س ند ايددول  ىذ  د  مؤ  6

   https://bit.ly/3MEFkcJ، 2015/ 16/6،  24،  رانث ايداغيال اح ار اني  ع  تنطلق اليمنية الس ي محا غات -

   DW،  6/8 /2016 ،https://bit.ly/3rUF3du، ماق  املشاورات  مؤ أ  ر بعد ال ايش محا غات  شل  اليمؤ -

  https://bit.ly/38rCKYD،9/2018/ 8، س ا   يات  رضية، ااإلتااح   يقر ويرياي  يت يبال  ايداغيال عع اني   محا غات ا تحام -

    https://bit.ly/3KkPe1t، م تب املبعات ايجامل ليمال العاي ليم  املتحدل لليمؤ، اآلل؟  حؤ أيؤ ستاك ال  اتااقية بعد  اي -

https://bit.ly/3MEFkcJ
https://bit.ly/3rUF3du
https://bit.ly/38rCKYD
https://bit.ly/3KkPe1t
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 واما دددة "ايدددداغيال"  2018 بتمب  
ي
ادددال ايد امدددة املعردددقم لحدددا  وليدددا

ددددددبان  دددددد ل ا سد دددددد  املتحدددددددل، تد دددددد ، ار ايددددددة ا مد عدددددد  انيد

دددددددثتم ق  دددددددؤ سد ايددددددددد أل املبعددددددددات الدددددددددول   ع 2018ا ول مد

للدديمؤ "مددارتؤ يريايدد "، أ لددؤ  شددل لددذ  املبال ددات 

 ع قبدددل أل تبددددأ، بسدددثب  ددددي ل دددار و دددد "ايددددداغيال"

ا،  ل "ايددددداغيال" ا تددددا وا  لدددد ،  دددي دددا كددددال متاقعد ولددددا مد

وإل كدددا اا قدددد تهذدددداا لدددذ  املدددرل بعددددي ماا قدددة  ول 

ددددددذ  دددددددل   لد ددددددل و د دددددروة   انقد ددددددذ  د ددددددن  ىد دددددال  العرلد التحد

رل تاصدددة  ول تعر دد ا للتاتدددي ، ومدددنمل انيدد  اطدددائ

ددددنعام ددددذ صد ددددما ات للعدددددا ل  لد دددد   د ددددا ة  لددددددذ  ع مم ليد ااإل د

مال   قل ارحذ مؤ  ناصر ايدما ة  لذ سلطنة   

دددداثن  ددددل الطدددددرم ايدد ددددااقة، ليددددد  أ شد السد

مبال ددددددددات انيدددددددد ، ولددددددددا مددددددددا   دددددددد  وتيددددددددر 

ايجارايددددة اليم"دددد  "تالددددد اليمددددانن" ااهحدددداي 

"ايدددداغيال" اتخريدددب مااو دددات انيدددد ، 

  ل "لذا ا مر يحدت ع  كل مرل
ي
 ."قائ 

 

 اتل قيس ا ت هولم 

 2018دي مب  

ا طلقش مبال ات الس ي بشأل اليمؤ، ار ايدة ا مد  

 6املتحدددددددددل، عدددددددد  مدينددددددددة اسددددددددت  ال  السددددددددايدية، يدددددددداي 

وأسدددددددددددارت  دددددددددددؤ تاصدددددددددددل ايد امدددددددددددة  ،2018  سدددددددددددم ق 

دددددد    دددددداح يقاد ددددددذ اتاد دددددداغيال"  لد  و"ايدد
ي
ددددددا ددددددا  وليد ددددددقم لحد املعرد

دددددددل وماا  حددددددددا  ددددددة ايدديد ددددددة مددددددددؤ مديند ددددددداب ايدما د اانند

ددددد  دددد  (، ووقد دددددلي  ورأا  ي د دددددل وال د ددددة )ايدديد  ال  غد

  ددددؤ اختادددداح  ىددددذ  ةدددد ح 
ي

 ةددد ح النددددار لنددددا ،   دددد 

سددددددراخ مدددددددنام مددددددؤ ايدددددددا بال، والتاصددددددل  لددددددذ تاددددددال  

ددددا ية  ددددرات  نسد ددددتمل ممد ددددذ  د ددددز  حددددددم  لد ددددال تعد ددددرق  لد مشد

 ع وإ تال مسا دات

ددددددددددد   دددا تد دددددددد دددددددددددا هح  مد دددددددددددال" كعد ددددددددددد  "ايداغيد ا تحد

دددد   اختادددداح  ليدددد  عدددد  السددددايد، واسددددتمروا عد

ددددد   دددددددد دددددار عد دددددددد ددددد ح الند دددددددد ددددد   ةد دددددددد ددددداهح  لاقد دددددددد تروقد

خننددداب مددؤ املدينددة، ايدديدددل، و دددي ا

دددددددا ية  ددددددا دات اإلنسد دددددددال املسد ددددددة وصد و رقلد

لليمنيددددددال، ولددددددا مددددددا   دددددد  ار ددددددامج ال ددددددذام 

،  لذ اهحاي 2018العاملن، ع  لحاية   سم ق 

ددددددددذ  اما ددددددددددددددددة ايددددددددددددددددداغيال ااخسدددددددددددددددد ي م  ىددددددددد

ددددددعة  دددددد  املندددددداةق ايجا د  دددددددنات اإلياغددددددة عد

دددا ااتخددددا   اددددرام  دددداري  لسدددديطرهحا، وةالبحد

 ع ااملسا دات ال ذائيةللت دي للت  ب 

 

االسددياح  اتدد ، اسددتمرت اما ددة ايددداغيال عدد   رقلددة كا ددة ايد ددا  ا مميددة واإلقليميددة يدمدلددة ا تمددة اليمنيددة،    

، ل دد  وقتندا لددذاع 2015لد  يقت در ا مددر  قد   ىدذ ا تحاك ددا ملجرادات كا ددة املبال دات واختااقدات ال دد  تمدش مندذ 

  ىددذ  لدد ، ر دد  وأا دد
ي
ل ال  اددق مددؤ املبددا رات اإلقليميددة وا مميددة، ولددا مددا يم ددؤ ايا دد  ا   ايداغيدد خ أ دد   طاددا

 :االنظر  لذ سياح املبا رات ال  ت التالية

 2020 –اإلع ن ايشت ك   .1

،  ىددذ العديددد مددؤ الق دددايا 2020    ددا اإل دد ل املشددرق  الددذي أ لدددؤ  ندد  املبعددات ا مددد  "مددارتؤ يريايددد " عدد  

الق ايا  ات الطاب  اإلنسانن، والسيا   ، واخقت ا يع    ت  صيايتحا ع   ةدار مقرقلدات  ات ا ولاية، أارتلا  

تع ددات وقد   ةد ح الندار، ترتيبدات تقاسد  املداار ،  ا ية، تتم ل عد   وقد   ةد ح الندار، مراقبدة ا مد  املتحددل ل

ااإل دددا ة  لدددذ  دددد  مدددؤ البندددا   ات الطددداب  اإلنسدددانن وال ددد  تدددتمجا عددد   و دددعية ع  7واسدددتفنام مااو دددات السددد ي

 
7 ) Ibrahim Jalal, Yemen’s Joint Declaration: A bigger repeat of the stalled Hodeida Agreement? , Middle East Institute, March 4, 2021, https://bit.ly/3ENfXCM  

https://bit.ly/3ENfXCM
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وأ  تلد  املبدا رل مدؤ اا دب اما دة ايدداغيال، ولدا مددا ع    تد  واملدااند،  يد ا سدر ، أتمدة الرواتدب، لالدة املطدارات 

ول  ىدددذ اتاددداح منا دددل بشدددأل   ددد  "ير  يايددد " للتأكيدددد  ىدددذ  "أل ايدددداغيال ير  دددال وقددد   ةددد ح الندددار، وي دددره

   .8"مااند ايدديدل ومطار صنعام كشرص مسبق لاق   ة ح النار وإة ح العملية السياسية

 2021 –مب درة ال  م ال  وديس   .2

 2021تد  اإل د ل  ددؤ "مبدا رل السدد ي عد  الدديمؤ" مدؤ اا دب اململ ددة العرضيدة السددعا ية عد  مددارا 
ي
، مت دمن  انددا ا

رئيسدية متم لددة عدد   وقدد   ةدد ح الندار تحددش   ددرام ا مدد  املتحدددل، ادددم مشداورات ايدددل السيا دد   انددامي  ىددذ غدد ت 

ةدددر  املراعيدددات ا مميدددة وقدددرار م لدددث ا مدددؤ 
 
لياهحدددا التنايذيدددة، ومخرادددات ايدددداار ، واملبدددا رل 2216أ ايجلي يدددة ًو

الاة"  اليم"  الشاملع و ىذ الري  مؤ املسالات ال باقل وامل اسب السياسدية ال د  تد  منح دا يدما دة ايدداغيال 

عد   ةدار املبدا رل السدعا ية،  خ أل ايدداغيال ر  داا "املقردقخ السدعا ي"، وا درقةاا  دتمل املطدارات واملدااند بشد ل 

مددؤ  اددث العدداي وال دد   أاريددلل قيددد أو  ددرصع ومددا تىددذ  لدد  مددؤ ر دد  ايددداغيال لددد "مبال ددات مسددق " عدد  كامددل  و 

  .اامت  ىذ أغر الت عيد ايداثن ع  مأرب

 2022 –مش ورا  الري ض  .3

 - لدددذ تد دددال "لددداار يم"دددد  2022 مددددت اما دددة ايدددداغيال  لدددذ   شدددال   دددال م لدددث التعددداول ايجلي ددد  عددد  مدددارا 

ددددددام  دددددذ ألد دددددة  ىد دددددة املتتاليد دددددات ايداغيد دددددر االهدمد دددددد ال، وتا  ا مد دددددال الد دددددة قبد دددددش ايدما د ددددداض،    ر  د ددددد  الريد ددددد " عد يم"د

ة ل سدر امدا  العمليدة السياسدية سعا ية ومنشآت  ماراتيدة عد    دارل  لدذ الريبدة عد  وأ  كا دة التحركدات ايجلي يد

ع  اليمؤع ليبقى ال ساهل لدال مسدتقبل مخرادات "مشداورات الريداض"، ومدا يم دؤ أل يد ول  ليد  املاقد  ايدداثن 

ع   ل  الشأل االنظر  لذ اإل  ل  ؤ تش يل "م لث القيا ل الرئا   "، وضدم   ل اديدد مدؤ املسدار السيا د   

    .للمسألة اليمنية

ا سددبق ايا دد  مددؤ املاقدد  ايددداثن مددؤ كا ددة املبال ددات واملبددا رات اإلقليميددة وا مميددة يدمدلددة ا تمددة ااإل ددارل  لددذ مدد

 مددددؤ الدددد ائ  للددددنه  املت دددرر مددددؤ اا ددددب 
ي
اليمنيدددة وإ ددددا ل الت دددايب  حددددا مسدددار ال سدددداية السياسدددية،   مددددة  دددد ا

  :   لذ النقاص التاليةايدما ة ع  التعنش وإا اض أي تحر  يدمدلة املل  اليم" ، ولا ما يم ؤ  راا 

     تعتمد ة رال ع  مااو داهحا مد  الاخيدات املتحددل ا مري يدة  ىدذ مقاي دة اليعم اإليراني للحوثيين ع1

"الارقددة ايداغيدددة" واملسددداومة ادداملل  اليم"ددد  لمد دددال  ىددذ م اسدددب  ا يدددة متباينددة، عددد  مقددددمتحا   ليدددام 

العقاضددددات اخقت ددددا ية  ددددؤ ة ددددرال، ااإل ددددا ة  لددددذ اختادددداح الندددداوي اإليرانددددن ام اسددددب م ددددا اة، ر دددد  

   .استخداي  يرال لد "الارقة ايداغية" ع  ال    امشاوراهحا م  السعا ية وال تلة ايجلي ية

 

  ولا ما ينع ث ا ارل مبا درل  ىدذ أيلدب القدرارات ا مميدة  ات ال دياية "يادق مواقف أمميس هشس ع2

  دؤ تب"د  مااقد   دبااية يادق لاسدمة عد  أيلدب املبدا رات 2216"اإللزامية" م دل القدرار ا مدد  
ي
"،   د 

ال دد  يدددت  ةرل ددا إللددد ل السدد ي عددد  الددديمؤع  ول  ياددال ال ددديايات املر ددة  يلدددب التقددارير ال دددا رل  دددؤ 

 
8 ) Adel Dashela, UN Special Envoys and the Crisis in Yemen(2011-2021), Washington Center for Yemeni Sxtudies, November 2021, https://bit.ly/3vNZIRB  

https://bit.ly/3vNZIRB
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املنظمددات الدوليددة لددال "ا تحاكددات اما ددة ايدددداغيال"،    أل م ددل تلدد  املشددالدات سددالمش عدد  تعظدددي  

 .ة  ول النظر  ي ا تبارات أمميةايجروقات ايداغي

 

د أل لنددا  ت ييددب كامددل دول ال  ددق  ت ددا  امللدد  اليم"دد ،   ددات بدد  سياسددات الدد     الاارد غياا آ يلياا    ع3

 عىدذ سدثيل ةدرام امسدارات ال سداية السياسديةع ل ا ة ًليات ال    الدولية إلقرار الس ي وإلدزاي ا  

ددددال    مددددددش ددددددل  امل د دددددي  القا د ددددداي  أ رن تنظد دددداب وتقد دددددة اإلرلد دددددا  م ا حد دددددة ا د دددددل ا مري يد دددددات املتحد الاخيد

  دددؤ تقددددي  و ا ددد  عددد  الددديمؤ، و  ددد  الاسددداةة ا مميدددة عددد  ال سددداية السياسدددية للملددد  اليم"ددد 
ي
،   ددد 

ددددا ي ددددا دات اإلنسد ددددا ااملقاادددددل، خ تقددددداي اماملسد ددددات ةع  خ ألحد ددددرام إل  د ددددؤ ا ةد ددددذ أي مد دددد اص  ىد ددددة أي  د مارسد

مسدددارات ايدمدلددددة وإقددددرار "ال سدددداية الشدددداملة"ع وضالسددددياح  اتدددد  ايدا ددددب الرو دددد  ،    لدددد  تتخددددذ ماسدددد ا 

امتنعددددش ماسدددد ا  دددؤ الت ددددايش  ىددددذ قددددرار مااقددد  منال ددددة ل  تحاكددددات ايداغيدددة،  عىددددذ سددددثيل امل دددال  

ددددديا  ، الددددددذي  ددددددرض  قاضددددددات  ىددددددذ2015لعدددددداي  2216م لددددددث ا مددددددؤ  دددددتخدمش روسد دددددا اسد ددددداغيال"ع  يمد "ايدد

"الايتدددا" إلا ددداض مشددددرون قدددرار تقددددمش ادددد  الاخيدددات املتحددددل وضريطا يددددا و رنسدددا عددد  م لددددث ا مدددؤ، عدددد  

 . 9، إل ا ة  يرال بسثب هحريبحا أسمدة لد"ايداغيال" ع  اليمؤ2018  قاير 

 

 "إم ا ال  م ت هيا م تقبس 

 
ي
 ع    ا ل تحري  امليا  الراكدل ااملسار السيا    ليتمة اليمنية، تاصدة تد ؤ "مشاورات الرياض"    

ي
اديدا

 يدمددددا  ايدددداار الدددداة" وألحدددا تنطلددددق مدددؤ  ر ددددية "
ي
دددا   ا يد

ي
 عددد  م ددددمالحا اترقاقدددا

ي
"، ومدددا ا تحددددش اددد  مددددؤ     دددال مدددد  

ار ة عدد  الدديمؤ، ال ددانن  العمليددة السياسددية، ولددا مددا تم ددل عدد   "ا ول    دد ل التاصددل  لددذ لد ددة اددال ا ةددرام املت دد

 .اإل  ل  ؤ تش يل م لث رئا    كمم ل  ري  للدولة اليمنية

 خ أ دد  ااملقااددل، ختددزال مخراددات تلدد  املشدداورات ت سدد  اال شا ددة عدد  ألددل  ددد  مددؤ املشددالد ال دد  قددد هحددد  ادداأ  

 ذ  ت رضة "م لث التعاول ايجلي  " ع  لمدلة ا تمة اليمنية، و ل  االنظر  ل

دددا تم ددددل عددد  ايجددددرح املت ددددرر مددددؤ اا ددددب اهي ااااسهش شاااس ال - علنددددةع    ولددددا مد
 
عىددددذ ما دددة ايددددداغيال لل د ددددة امل

  80 القدداات املااليددة لمد امددة اليمنيددةرصدددت سددثيل امل ددال  
ي
و لدد  عدد   لل د ددة عدد  يدداي والددد  قدد ،ترقددا

 .10ة وتعز والسالل ال رلن ومأرب وايدام وال ال حدمحا ظات ع  ، 2022 أاريل 11

 

تشد يلة "م لدث القيدا ل الرئا د  "،  ىدذ الدري  مدؤ أ د  يت دمؤ  ناصدر متااتيددة       أله منقاوصهيلاس  -

،  خ أ دد  أياددل  ا ددل لدداي االعمليددة السياسددية، 
ي
 واناضددا

ي
مددؤ كا ددة القددا  املم لددة اددالااق  امليدددانن  ددماخ

يل لددددذا ولدددا الاا ددددل ايددددداثن،    تددد  اإل دددد ل  ىددددذ لسددددال أكثدددق مددددؤ قيددددا ي لدددداثن  ددددي ارتيددددال   ل شدددد 

 
   https://bit.ly/3xRUmHJ، 2019، مركز املستقبل لياحات والدراسات املتقدمة، يناير  اليمنية؟ ا تمة لل  مااو ات تتعثق ملا ا( ألمد  اة ، مراوية ايداثى   9

   https://bit.ly/37Hx9h3، 4/2022/ 13  ،   داندت  رضية،مأرب  خقتحاي  ستميتال  ومسمدا  يرو دااقغ  يلتقن ايداثنق  ىذ، ( تا ي 10

https://bit.ly/3xRUmHJ
https://bit.ly/37Hx9h3
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  دددؤ تشددد ي  الدددبع  اقدددرل وصددد ليات لدددذا املدلددث ايدديدددد ادددالنظر  لدددذ 
ي
املدلددث ور  ددد   لددد ،   دد 

 .تاليات ، وتبايؤ بع  ألدام ومراعيات أةرا  

ومددؤ غدد ،  بددالنظر  لددذ م ددد ات "ال سدداية املأمالددة" ليتمددة اليمنيددة،  دد تال لنددا  تحددديات متباينددة تتطلددب املزيددد  

ددددايؤ تلدددددد  مدددددؤ  ددددة،    ت بد ددددة ااملسددددددألة اليمنيد ددددال مختلدددددد  ا ةدددددرام املنخرةد ددددرقكة اد ددددام املسددددددالات املشد ددددات وضند التاا قد

ددددال  ددددعية اخقت ددددا ية،  ول  ياد دددد  تتعلددددق االحيددددار الا د ، وتلدددد  ال د
ي
دددددا يا ددددال التحديدددددات ايداغيددددة ميد دددا اد التحددددديات مد

 تعاأل  ا تمة اإلنسا ية االيمؤع 

 التطددددارات ااملقااددددل  له  
ي
دددا  و وليد

ي
ددددا ددددا، أو  –املت لقددددة  قليميد ددددق ااخنع اسددددات السددددلبية يدائحددددة كارو د دددا يتعلد سدددداام مد

ا تمددة ا وكرا يددة الروسددية، أو   ددا ل  ليددام اختادداح الندداوي اإليرانددن، أو التقددارب ايجلي دد  مدد  ة ددرال، أو ايجددروج 

اميع دددا تطدددارات  ا يدددة تادددرض  –ا مري ددن مدددؤ الشدددرح ا وسددد ، أو  ددبااية املاقددد  ا ورولدددن مدددؤ املنطقدددة ايدد عع 

ددددذ  دددد ي"  ىد ددددارات السد ددددرايمل " تيد ددددرورل تد ددددة ا د ددددة اليمنيد ددددة اا تمد ددددرام الاا لد ددددذ مختلددددد  ا ةد دددد اص  ىد ددددؤ ال د  مد
ي
دددددا مزيد

اتت م أ ماة ا، ساام تل  ال   ا تحش  لعحا مشاورات الرياض أو ما ت ول  لي  تحركات املبعات ا مد  الراب  مؤ 

ةددددرام املدليددددة واإلقليميددددة إل  ددددات متطلبددددات " لدددد ل السدددد ي" عدددد  الدددديمؤ، ةددددرخ تيددددارات متاات ددددة  ىددددذ مختلدددد  ا  

 ل  تقال  يما بعد إل  الية "  ا ل اإل مار
ي
 "ع تم يدا

 

 

 

 

 

 (وااا  بام السعا ية ) وكالة - 2022أاريل  27 اليم"  ع  ادل،ئا    ت ل استقبال م لث القيا ل الر ال ارل 
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