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   عقب
 
  "الدوليي   المبعوثي    "  نمطمن انطالق    ما يقرب من ثالثة وسبعي   عاما

المتحدة،   العالموذلك تحت بند " لمنظمة األمم    
   "إحالل السالم ف 

، حيث تدخلت ف 

  قارات العالم المختلفة،    36أكبر من  
مبعوث أمىم  اختلفت    100نحو    وأرسلتدولة ف 

مهامهم من ممثلي   لمجلس األمن واألمم المتحدة ووسطاء ومنسقي   دوليي   وإقليميي    

ها،   بالرغموغب     إذ 
 
النسبة أن تمثل  ظلت  أنها  إال  المشهودة  اإلنجازات  بعض  حققوا  هم 

  ، المبعوثي   بدور هؤالء  أحاطت    
الت  باإلخفاقات  مقارنة  عد األقل 

ُ
ت المثال:   فعىل سبيل 

 
 
إخفاقا اليوم  حت   شهدت    

الت  الساحات  من  واحدة  مع    اليمن  األمىم   المبعوث  لدور 

 .  فشل ثالثة مبعوثي   سابقي  

 
 
أن بالذكر،  ل  الجدير  المتوالية  تحقيق    ممي   األ   ي   مبعوثال تغيب   العمليات  دون  اليمن  إىل 

 
ُ
نذر  ،  ذكر نتائج ت

ُ
 ،  وهشاشة تحركاتها   ف دور األمم المتحدةبضع ت

ا
   يعن التشك  فضل

ك ف 

سياسية  تسوية  إنجاز  سبيل    
ف  وفاعلية  إيجابية  أكبر  وساطة  بدور  القيام  عىل  قدرتها 

.  شاملة    
اليمت  فبالملف  ثم،  أنطونيو  ومن  المتحدة،  لألمم  العام  األمي    إعالن  مع 

يش، ف    السويدي  2021أغسطس    6غوتب  تعيي    إىل    " هانز جروندبرج"،   
 
 خاصا

 
مبعوثا

اب توىل    اليمن،
 األول من سبتمبر   كمبعوٍث أمىم ٍ رابٍع   مهامه  واقب 

 لمارتن  2021ف 
 
، خلفا

نجاحغريفيث فرص  حول  التساؤالت  من  العديد  ثار 
ُ
ت تبنية،  وإحتماالت  مقاربات "  ة 

الرابع للملف  اإلخفاق باألجندة الخ  ، وكذلك محفزات"جديدةتفاوضية   اصة للمبعوث 

 
 
، وذلك قياسا  

 . عىل تجارب سابقية اليمت 

 متشابكة تعقيدات 

تعقيدات  بمزيد من ال  الداخلية والخارحية،  وتشابك أفرعها باليمن،  دفع استمرار الحرب  

،  ب من مسارات العمل األمميةوهو ما يصع    ،واألمنية والمجتمعية االنسانية  سياسيةال

 
 
  نوعية مختلفة مثلمع أزمات    "الرصاع اإلقليىم  "   نمط   تشابك  إىل جنب مع  وذلك جنبا

  
"  قضية الملف النووي اإليران   . تنعكس جميعها عىل إدارة "الملف اليمت 

 
  باإلضافة إىل أن

انهيار المرافق الخدمية وواقع التفسخ الداخىل   البنية التحتية و   يترداألوضاع اإلنسانية و 

  حدوده الدنيا 
  ف 
     ،وغياب اإلجماع الوطت 

صارت كلها عوامل تزيد من صعوبة السب  ف 

ُيلخص    إذ   . باليمن، وصعوبة عمل وتحرك المبعوثي   األممي    تقليديةالتسوية المسارات  
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عقب  الوضع   طبيعة  غريفيث وذلك  ثالث،    القادم  أمىم   كمبعوث  عمله  ة  فب  انتهاء 

ذمت األطراف السياسية والمسلحة، كما ازداد التدخل  بالقول: "   األجنتر  تضاعفت وتشر

  اليمن،  
 حيث  ف 

 
   ما كان ممكنا

 
  السنوات الماضية لم يعد ممكنا

اع ف    فيما يتعلق بحل الب  

 
 
اليوم قد ال يكون ممكنا   المستقبل  اليوم، وما هو ممكن 
طات  "المح ، ويمكن رصد  "ف 

 : ىل  عىل النحو التاتباعا   األممية"

 

 : "جمال بن عمرالمغرب   " -األول   المبعوث األمم   .1

 إىل اليمن من جانب األمم المتحدة ف  إبريل  
 
ليقود الوساطة   2011تم تعينة مبعوثا دوليا

اع    ،  بي   أطراف الب  
 2015ومن ثم المفاوضات للخروج باتفاق تقاسم للسلطة ف 

 
ه ، إال أن

 
 
نهجا    تبت  

 
   / رخوا

 
جماعة    هشا  مع 

 
أد مما   ،  

مهمتهالحونر   
ف  فشله  إىل  إىل  و   ،ى  اضطر 

  أبريل عام  
 2015االستقالة ف 

 
  الوقت الذي كان الحوثيون ، إذ إنه مما ُيؤخذ عليه أن

ه ف 

المبعوث    يدحضون كان  تنفيذها،    
ف  ويتعنتون  السالم  صعدة    األمىم  بمرجعيات    

ف 

الحوثيي     زعيم    "يفاوض 
الحونر الملك  م  "عبد  جماعته  منح   عىل 

 
المناصب    زيدا من 

المركزية و   واألدوار  االنتقالية.  الحكومة    
الذى سعتف  بالوقت    من خاللة جماعة   ذلك 

البالد   جديد   واقع  لخلق وتكريس،  الحوثييي      
الدولة وعىل  ، و ف  استكمال االنقالب عىل 

عية واحتالل صنعاء والمحافظات األخرى. مؤسساتها   الشر

 

  " -الثابى   المبعوث األمم   .2
 : "إسماعيل ولد الشيخالموريتابى

  –  2015إبريل    25ف     -عقب إستقالة المغرنر "جمال بن عمر"، أعلنت األمم المتحدة  

التحركات األممية ف     تعزيز "إسماعيل ولد الشيخ"، كخطوة نحو    تعيي   المبعوث األمىم  

 
 
أن إال  األزمة،  وحل  اليمنية  عية  الشر عقبات  إعادة  بعدة  قوبل  التمرد  ه  جراء  وعراقيل 

  
الت  اليمنية،  األطراف  بي    الثالث  المفاوضات  جوالت  خالل  حرصه  فرغم   ،  

الحونر

 
 
لكن الحرب،  األزمة إلنهاء  الكويت وسويشا، عىل حل    كل من 

   ُعقدت ف 
تنجح ف  لم  ها 
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اضطره   مما  السالم،  مبادرات  كل  ورفضهم   ، الحوثيي   تعنت  بسبب  السالم  صناعة 

  
 . 2018ناير ي 22لالستقالة ف 

 

   -الثالث  المبعوث األمم   .3
يطابى  : "مارتن غريفيث"الب 

   
اير    15تم تعيينه ف  ، ورغم هسابقيلليمن عىل عكس    "غرنر  " أول مبعوث  ك،  2018فبر

السويد    
ف  استكهولم  مشاورات  قيادة    

ف  ف   نجاحه  وفدي    ،12018ديسمبر   13،  بي   

يش،   إذ  الحكومة اليمنية والحوثيي   بحضور األمي   العام لألمم المتحدة، أنطونيو غوتب 

المشاورات  مخضت  ت عسكري  تلك  وانسحاب  النار،  إلطالق  لوقف كامل  اتفاق  عن 

اف قوى محلية عىل النظام   لكافة األطراف من محافظة الحديدة. كما تضمن االتفاق إشر

الحدي لتبق   المدينة،    
اإلنسانية. ف  للمساعدات   

 
آمنا  

 
ممرا االتفاق    كذلك،  دة    

يقض 

خالل    جماعةنسحاب  اب والميناء  المدينة  من    
أو    14الحونر عوائق  أي  وإزالة   ،

 
يوما

دون   تحول  تنفيذ  ق عقبات    
ف  أخفق  أنه  إال  وظائفها.  بأداء  المحلية  المؤسسات  يام 

تنفي  مخرجات   
ف  ومراوغتهم    

الحونر التعنت  بسبب  بمقتض   استكهولم  امات  الب   أية  ذ 

الدولية،   دفعالقرارات  المرن  كذلك  "غريفيث"  اقات    موقف  واالخب  التجاوزات  مع 

 ، إىل  واالعتداءات من جانب الحوثيي   
 
 إخفاقه كوسيط دوىل  نزيه حاول أن يكون محايدا

  مهمته فاضطر إىل تقديم استقالته بعدما أرسل 
بي   األطراف كافة، األمر الذي أفشله ف 

مارس     
ف  األمن  مجلس  إىل  بالمأساوي    2021إفادة  اليمن    

ف  الوضع  خاللها  وصف 

  عىل محافظة مأرب،  
 بسبب الهجوم الذي شنته جماعة الحونر

ا
  عن فتح جبهات  فضل

  محافظات    قتالية
الرسالة ذاتها عن القلق من  ب  عبر  و حجة وتعز.    : مثل  محتلفة،أخرى ف 

المُ  والطائرات  الباليستية  بالصواريــــخ  هجماتها    
الحونر جماعة  البنية سب   مواصلة  ة ضد 

  المملكة العربية السعودية. 
 التحتية المدنية والتجارية ف 

 
 ،  2018ديسمبر 13، استوكهولم التفاق   الكامل النص  ( 1

-B5https://osesgy.unmissions.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%
-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84

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

https://osesgy.unmissions.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%87%D9%88%D9%84%D9%85
https://osesgy.unmissions.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%87%D9%88%D9%84%D9%85
https://osesgy.unmissions.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%87%D9%88%D9%84%D9%85
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ذلك  تأسيسا  عىل 

 
أن الحظ 

ُ
ي  ، 

 
دوما تنته    ه  الثالث"    ما  ى  "المبعوثي  عمل  مسارات 

   
اليمنى الواضحللملف  وسياقاتف،  باإلخفاق  توقيتاتهم  إختالف  وأجندات    عىل 

 عملهم
 
 محفزات اإل  ، إال أن

 
ى نتهت إىل  اما  خفاق دوما  : سببي 

األول -    : السبب 
 
   أن

 
دوما الجماعة    اإلخفاق كان  ومحاولة    

الحونر التعنت  بسبب 

وسيطرتها   هيمنتها  السالحالميدانية  فرض     ،بقوة 
 
يؤك ما   وهو 

 
أن عىل  هدفها    د 

  أية جوالت للتفاوض هو  
واقع    لخلقالوقت  ب  التسويفالرئيس  من المشاركة ف 

فعىل سبيل المثال: كان قد أعلن جريفيث، عن ثالثة   . ها لصالح  جديد عىل األرض 

  سحب السالح،  مالمح ها
ذلك مرحلة    ويىل  مة لمسار التسوية السلمية، تمثل ف 

 
ا
  الحكومة، وصول

إىل مرحلة االنتخابات. لكن    انتقالية تشمل مشاركة الحوثيي   ف 

 .  تلك الخطة اصطدمت بتعنت الحوثيي  

 

-   
الثابى أو    : السبب  التساهل  جانب  الأن  من    

الحونر لجماعة  التنازالت  تقديم 

الذي   انحيازهم  بسبب  مهمتهم    
ف  أفشلهم  الدوليي    الجماعة    مكن المبعوثي   

  كسب مواقع جديدة تعزز من  
أوراقها  المدعومة من إيران من تحقيق أجندتها ف 

 م  الميدانية والسياسية،
 
 . ما يزيد األمر تعقيدا

 دعائم النجاح: 

التسي عمل  األمىم  بعوث  ملم  مهام  من    هالرابع  به  يحظ   ما  ظل  ف    ،  
اليمت  بالملف 

 
 
شك

ُ
ل ف  مجمل تفاعالتها البينية ثالث تحديات  تعقيدات وتشابكات داخلية وخارجية، ت

 :  رئيسية، تتمثل ف 

الميدانية   .1 التكوينات  عبر  و   : لليمنخريطة  واقع  ذلك  عىل  ها  تأثب  مدى  بيان 

السياسية"،    "التسوية 
 
مفادها:   إستنادا حيث  التفاوض،  قواعد  أهم  "ما    إلحدى 

يجري عىل طاولة المفاوضات ما هو إال امتداد للحقائق الميدانية عىل األرض"،  

وجماعة    الحكومة اليمنيةنعكس عىل حجم التحركات الميدانية لكل من  اوهو ما  

 .  
لمثال: فعىل سبيل ا  الحوثيي   لتأكيد قوتهم من أجل تحسي   موقعهم التفاوض 

البالد، يحاول العاصمة صنعاء وأجزاء من شمال  الحوثيي   عىل   ونعقب سيطرة 
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 السيطرة عىل محافظة مأرب آخر معاقل القوات الحكومية والغنية بالنفط  
 
حاليا

إطالق   وقف  لمبادرات  االستجابة    
ف    
الحونر جماعة  قوات  ترغب  ال  إذ  والغاز، 

 إىل أن السيطرة عىل مأرب    النار 
 
 يمنحها اليد  تساستنادا

 
 جديدا

 
 ميدانيا

 
فرض واقعا

عد  
ُ
ت الت   النقطة  تلك  وهو   .

 
الحقا التفاوض  عملية  خالل   ا العليا 

 
حقيقيا    ختبارا

نحو تحقيق وقف قريب إلطالق النار وبدء    الرابع  لفرص نجاح المبعوث األمىم  

سياسية تراع  عملية  لطموحات  تالمساحا  ،  كة  المنخرطة    المشب  األطراف 

 بالمسألة اليمنية، وتفرض اإللزامية ف  تطبيق مخرجاتها. 

 

الرصاعإشكالية   .2 أطراف  ى  بي  الثقة  بناء  إذ إجراءات  المُ   :  الحروب  عقدة،  تفرض 

تلك   اليمنيةمثل     أن،  الحالة 
ُ
اتيجية  "  ت  بت األطراف    " لوساطةااسب  إقناع  عىل 

     -تدريجيا  –لتشجيع األطراف  "،بناء ثقة أولية"بتنفيذ إجراءات 
عىل االنخراط ف 

ى.   الكبر القضايا  عىل  أنالتفاوض  نجد  اليمن "  بالمقال،       "تجربة 
ف  أثبتت 

ع اتفاقية استكهولم يفلم تستط  ا،ؤت ثمارهتلم    تلك النظريةأن    ة السنوات األخب  

عام   وقف  بي      2018الموقعة  تحقيق    
الحونر وجماعة  بها  ف  المعب  الحكومة 

   
ف  دامية  مواجهة  الطرفي    تجنيب    

ف  المحدود  نجاحها  رغم  النار  دائم إلطالق 

 ،  الحديدة
ا
بند  عن    فضل األشىإنجاح  من  لعدد  األطراف  عتبر   ،تبادل 

ُ
ا والذي 

الوصول إىل حل للمشاكل األساسية.    "بناء ثقة"إجراء   سبيل  فعىل  محدود دون 

  ف  (  UNMHAبعثة األمم المتحدة لمتابعة تنفيذ اتفاق الحديدة )  المثال: فشلت

  ، الحوثيي   سيطرة  تحت  الواقعة  المناطق    
ف  مهامها    تتمكنلم  كذلك  ممارسة 

االنتشار" إعادة  تنسيق  الحكومة  من    "لجان  تعليق  بعد  أخرى  مرة  العمل 

مارس   منذ  فيها  المبعو 2020لمشاركتها  يتمكن  لم  كما  تمرير    األمىم  ث  .  من 

  ، والمتمثلة  مبادرته المكونة من أربــع نقاط
  أنحاء البالد،  : "ف 

وقف إطالق النار ف 

وبدء  الحديدة،    
ف  السفن  شحن  عملية  عن  القيود  ورفع  صنعاء،  مطار  وفتح 

سياسية  "عملية 
 
فإن  ، وبالتاىل   .    

ف  متدرج  تقدم  تحقيق  عىل  االعتماد  منهج 

ل الثقة كمقدمة  بناء    إجراءات 
ف  ينجح  لم  األساسية  القضايا    

ف  اق  اخب  تحقيق 

أهدافه إىل  سابقا   تحقيق  أعىل  من  الحل  اتيجية  اسب  اتباع  أن  ذلك  إىل  ُيضاف   .

  تحقيق أي تقدم.  
كب   عىل الوساطة بي   طرفي   لم تنجح ف 

،  ومن ثمأسفل، والب 
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 أ 
 
تحديد هناك  مهمة  وإختبار    صبح  نجاح   المبعوث    لمدى 

ا
متمثل ف    الجديد، 

اتيجيات "بناء الثقة"،ااجعة  مر  والخروج بتصور جديد تتجاوب معه مختلف    سب 

  .
 
 وإقليميا

 
  الرصاع محليا

ويدعم تلك النقطة، تكوين صورة كاملة  القوى الفاعلة ف 

السابقة،   ات األممية  الخبر الجديد عن مجمل  المبعوث   لدى 
ا
المعرفة    فضل عن 

والميدانية   الوساطة ال السياسية  مبادرات  فشل  وأسباب  الرصاع  بآليات    مسبقة 

اته السابقة     إستنادا لخبر
  اليمن. بالملف اليمت 

 كسفب  لالتحاد األورونر  ف 
 

جيحاتال .3 الفيدرالية"ل   المتباينة  بر "التقسيم/  تنته    : سيناريو  النقطة    إذ  تلك 

تحد يتعلق  آ  يلطرح  "تزايد  خر،  اليمنابـ  تقسيم  الذى  "حتماالت  فبالوقت   ،

الدوىل    ه يسىع من خالل لحلحلة    المجتمع  السياسية"  "التسوية  إنجاز متطلبات 

وفق اليمنية      األزمة 
األراض  "وحدة  عىل  الحفاظ  إال  اليمنية  مرجعيات  أنه "، 

  الشمال    ترجيحات نحو   بالمقابل هناك 
  والعودة   والجنوب،التقسيم إىل دولتي   ف 

  الجنوب وبعض  وهو ما ال  ،1990إىل وضع ما قبل عام  
 من المواطني   ف 

 
ف  تأييدا

الخارجية.   الماألطراف  القوات   ثال: فعىل سبيل  الجنوب مع  رغم تحالف قوات 

أن   إال  مأرب،    
ف  الحوثيي    ضد  الحرب    

ف  تتلمس  األطراف    أغلب الحكومية 

ات المؤقتة"  مؤشر التحالف  "الطبيعة  إذ لهذا  الحرب  ،  انتهاء  هناك    ،بمجرد 

لسىع   الجنونر  "  إحتمال  االنتقاىل   لبناء  ال   " المجلس  الالزمة  الخطوات  تخاذ 

من  والجنوب  الشمال  بي    الكامنة  التفاعالت  هذه  وتظهر  مستقلة.  مؤسسات 

  لم تفلح اتفاقية الرياض لعام  
  االحتكاكات بي   الطرفي   والت 

  2019حي   آلخر ف 

  حله 
 ا بصورة نهائية. ف 

  عىل صنعاء ومناطق من الشمال إىل احتمالبالمقابل، تفرض إشكالية  
 ية سيطرة الحونر

  الشمال.  
  ف 
 قيام دولة يسيطر عليها الحونر

 
    هذا التصور   إال أن

رغم من توافر  الب  –  الحونر

األطراف  ه  أنإال    -محدداته   بموافقة  يحظ   اليمنية  لن  بالمسألة    خاصة   -المنخرطة 

اع السياس  واأل   المملكة العربية السعودية   إليران و   يدولوجر  ذات الب  
  أذرعها باإلقليم وف 

 ." الحونر قيام دولة يحكمها    فكرة  ، عىل األرجح،حيث لن تستصيغ  مقدمتهم "جماعة 

  اتخذت 
الت   
 
أيضا المتحدة  أن الواليات  تنظيم مواىل  إليران عىل حدودها الجنوبية. كما 

مصاد  لتجفيف  وصع  خطوات    
الحونر جماعة  تمويل  النتهاكها  ر  انتقاداتها  من  دت 
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االنسان أن    ،لحقوق  الصعب  اليمن.  من  شمال    
ف  دولة  يحكم  ع  

شر بها كنظام  تقبل 

التحد ف     يليظل  يتمثل  ما  النقطة،  تلك  التكيف"اف   "آليات    المبعوث   لدى  ختبار 

 . التوصل إىل اتفاق بي   األطرافومسارات  ،الجديد  األمىم

 

 
 
فإن سبق،  ما  عىل     وبناءا 

ُ
مقاربة  ل  "الجديداألمىم  المبعوث  "  رصف تطوير    

ف  لنجاح 

إىل تسوية سياسية   والوصول  المتنازعةتجمع  جديدة  األطراف  تغيب  ،  بي    يتوقف عىل 

  البعض عنارص 
 ومنها:  ،سياق التفاوض 

 

إيجاد الوسائل الكفيلة إلقناع جماعة  : وذلك عبر  لجذب السياىسخلق أدوات ل .1

  بالتعاون مع جهود الوساطة للمبعوث.  
يمكن تطويــــع    فعىل سبيل المثال،الحونر

تنازالت    "نووي مع إيرانالتفاق  "اال   ورقة يمكن إستغاللها ف  دفع للحصول عىل 

  اليمن مسار "
    كذلك يمكن النظر ف  إحتماالت،  "التسوية ف 

  تشبيك الملف اليمت 

اإلقليمية.  ب تقومالقضايا  أن  المثال:  سبيل  التحالف    فعىل  التصعيد بقوات 

حت   توسعها،  لمنع  مأرب    
ف    

الحونر جماعة  ضد  اتيجيتها   عسكريا  إسب  ربك 
ُ
ت

القائمة عىل مبدأ "ال ودفعها نحو تحييد األداة  ،  "عىل األرض  مكاسبالتفاوضية 

. الميدانية و   استكمال عملية التفاوض السياس 
 

توافقيةمهيكلة   .2 تطوير :  قاربات  عبر  اتيجية   مقاربات وذلك  واسب  سياسية 

والدولية،   اإلقليمية  األطراف  بقبول  تحظ   اليمنية  لألزمة    تستند إذ  تفاوضية 

 
ا
من    إجمال واالستفادة  اليمن،    

ف  المختلفة  الجماعات  مع  الحوار  تكثيف  عىل 

إىل   التوصل  استطاعت    
الت  المحلية  الوساطة  توافق مبادرات  مساحات  خلق 

كة  التفاق سالم محتمل. ، تمهيدا للتوصل حول بعض العنارص األساسية مشب 

 

 المرجعيات األممية .3
ى
ية أممية"  حتمالية طرح "مرجعا: وذلك عبر  إعادة النظر ف

 التطورات الميدانية القائمة،    تراع  
ا
اك مختلف الفواعل المنخرطة    فضل عن إشر

القرارات الدولية  بالمسألة اليمنية ف  عملية التفاوض القائم. فعىل سبيل المثال:  
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رقم   األمن  قرار مجلس  األممية، خاصة  الجهود  تأسست عليها    
لم 22162الت   ،

األممية.   البعثة  لعمل  المناسب    
التفاوض  اإلطار  توفب     

ف  تقرير    إذ تساعد  ذكر 

الدولية األزمات     اصال  ،مجموعة 
ف  القرار  2021يونيو    18در  تفسب   أن   ،2216  

المراقبي     من  الكثب   وأن  سياسية،  تسوية  نحو  تقدم  لحدوث   
 
عائقا مثل 

 .3والسياسيي   طالبوا باستبداله 

 

األمريكية .4 بالورقة  "جو    : المقايضة  األمريك   الرئيس  تعهد  إستغالل  عبر  وذلك 

اليمن، وما تىل ذلك من خطوات جادة   بإنهاء الحرب ف   بايدن" ف  بداية واليته 

األممية بالمهمة  عليها  البناء  "يمكن  تعيي    أوال:   ،
ف  تمثل  ما  أبرزها  تيم  ، 

خاص  "ليندركينج أمريك   وثانيا:  كمبعوث  روسيا  ،  مع  من  واال التنسيق  ستفادة 

ةمباحثاتها    مخرجات اال   األخب  المجلس  قادة  األطراف  مختلف  نتقاىل  مع 

إىل الجنونر   باإلضافة  ورئيس   ،   
 
سابقا   

اليمت  الرئيس  شقيق  ابن  صالح  طارق 

 . نارص محمد الرئيس األسبق وعىل   المجلس السياس  للمقاومة الوطنية

 

اإلنسانية .5 المساعدات  ملف  وذلكموازنة  تقدم    :  ملف    واضحتحقيق    
ف 

جنب    -اإلنسانية  المساعدات   إىل  جنبا      –وذلك 
المض  ب  مع  المسار  قدما 

يمكن   ،السياس   ال  لمفاوضات    إذ  مناسبة  بيئة  مختلف  التسوية  تحقيق  بي   

  بلد 
  العالم.  األطراف ف 

 ُيوصف بأنه يشهد أسوأ أزمة إنسانية ف 

 : اإلخفاقمحفزات 

تنام   من  نجاح  بالرغم  فرص  تدعم  قد  الت   األمىم    المحددات  المبعوث  الرابع    عمل 

، إال أن هناك عدد من محفزات اإلخفاق  أبرزها:  ،للملف اليمت 

 
   https://bit.ly/3mMJcyq، اليمن بشأن   2216 رقم األمن مجلس قرار(  2

3 ) International Crisis Group ، “A New UN Envoy is an Opportunity for a New Approach in 

Yemen”،Commentary ، 18 June 2021. Available at: https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-

africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/new-un-envoy-opportunity-new-approach-yemen  

https://bit.ly/3mMJcyq
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/new-un-envoy-opportunity-new-approach-yemen
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/new-un-envoy-opportunity-new-approach-yemen
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األمم   .1 المبعوث  دور  حول  األمميي    اإللتباس  المبعوثي    فشل    
ف  أسهم  إذ   :

هو  اليمن،    
ف  السابقي    فهم    الثالثة  حول  للمبعوث اإللتباس   "  

الوظيق  "الدور 

دور األمىم   تحجيم  ومحاولة  ف   ه،  المثال:  وصالحياته.  سبيل    أشار أن  و سبق  عىل 

عن    
ا
مسؤول ليس  المبعوث  إن  يش،  غوتب  أنطونيو  المتحدة،  لألمم  العام  األمي   

 لوضع 
ا
اع ُسبل   الب  

الحرب وال عن السالم، ويقترص دوره عىل أن يعرض عىل طرف 

اعحد   التوصيف.  للب   ذلك  مثل  عىل  تحفظ  فهناك  أحد ؛  بالمقابل،  ان  أهم    إذ 

هو   المتحدة  األمم  ا"أهداف  والسلم  األمن  يكن "لدوليي   تحقيق  لم  فإذا   ،

عىل  لذا  مهمته.  وفق  السالم  بتحقيق    
معت  فهو  الحرب  عن   

ا
مسؤول المبعوث 

األمىم    السىع   الرابعالمبعوث  عينيه  صب 
ُ
ن يضع  أن  ومسارات  ل،  تحقيق فرص 

  اليمن. 
 السالم ف 

 

2.   
: إذ فشل مبعوثو األمم المتحدة السابقون  التعقيدات الداخلية للمجتمع اليمنى

  فهم التع
   ف 

  وثقاف 
 ما هو مذهتر  ومناطق 

  بي  
قيدات المتشابكة للمجتمع اليمت 

و   ، وممثىل  اواجتماع  وسياس  السياسية  القيادات  بعض  مع  بالحوار  األمر  نته 

  
المدن  يمثلونالمجتمع  ال  إذ  المجتمع    ،  أن  . كما  اليمنيي   من  الواسع"  "الطيف 

  ،" ات العشائرية وتأثب  "المال السياس  ر بشكل جميعها أدوات تؤثالقبىل  والـتأثب 

  
   ستمرار حالة التأزم النوع  افاعل ف 

 . بالملف اليمت 

 

  دعم دول    التشابكات اإلقليمية عىل األراضى اليمنية:  .3
تتمثل هذه التعقيدات ف 

لمكونا    إقليمية 
ف  الحرب  أصبحت  وبالتاىل   أخرى،  لمكونات  عداء  مع  يمنية  ت 

الدول لبعض  اإلقليىم   بالنفوذ  مرتبطة  مصالح  أساس  عىل  تجري  ما    أو   اليمن 

بالوكالة" "الحرب  بنمط     ُيعرف 
ف   
 
أحيانا ك  

الب  وكذلك    
اإليران  التدخل  مثل   ،

  اليمن. 
عية ف   مواجهة التحالف العرنر  لدعم الشر

 

بشكل مستمر   –": إذ تبت  المبعوثون السابقون  "المرونة السلبيةإستمرار نهج   .4

ما    – وهو   . الحوثيي   جماعة  تجاه  والمرونة  والتحفب    الحياد  نعكس  اسياسات 

  جبهة مأرب، 
  خاصة ف 

بشكل واضح نحو المزيد من التصعيد العسكري الحونر
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ا
ي  فضل قد  ما  وهو  السعودية.    

واألراض  المدنيي    استهداف  مواصلة  دفع  عن 

 . بمزيد من التعقيدات نحو إطالة أمد الرصاع

 

  نو   : ""مناطقيا  السالم  مفاوضاتتجزئة   .5
النقطة،    عت  تلك  عىل ف   اإلسقاط 

"، ف  بناء مسارات التسوية السياسية 2018  –اتفاقية ستوكهولم  " نهج مخرجات 

شر ف    إذ  إلدارة    الرصاع  إلنهاءعت  اليمن؛  وتسليمها  الحديدة  مدينة    
جماعة  ف 

  
اتيجة " ت،  الحونر    ةجزئمستندة ف  ذلك عىل إسب 

 
"، وذلك  عملية السالم مناطقيا

  وفقا  
اإلنسان  أسهم  ،  للمعيار  ما  أمد  وهو  إطالة    

عملية   الرصاعف  حسم  وعدم 

منها   البعض  تنفيذ  تم  حيث  االتفاقية،  هذه  بنود  تنفيذ  انتقاء  تم  السالم. كما 

المعابر لمدينة تعز، وهذا ما يؤكد  ا لمتعلقة بالحديدة، وتجاهل أخرى مثل فتح 

 .المجزأة  التسوياتفشل 

 

ما سبق عىل  الدولية  .  . تأسيسا  األطراف  بعض  تبذلها    
الت  الجهود  غم كل   لحلحلةفبر

 
 
أن الواقع يؤكد  أن  اليمنية إال   ثمة    األزمة 

 
الدوىل    تفهما غب  صحيح من جانب المجتمع 

اليمن   
ف  يحدث  القائمة  لما  باألزمة  المحيطة  واإلقليمية  الداخلية  التعقيدات  ، وحجم 

النموذجر  " وهو ما أدى إىل فشل   المتحدة  المتبع من جانب    " النهج  للوصول إىل  األمم 

     صياغات توافقية نحو إنجاز عملية "التسوية السياسية"
النظر إىل  خاصة عند  ،  اليمنف 

 
 
عليه    الُمتبعالنهج    أن يغلب    

اليمت  الملف  إدارة    
ف  الدوىل   المجتمع    "النمط لدى 

وقراط      "البب 
 
  حي   أن

تتأثر بما يحدث من تحوالت    المسألة اليمنية برمتها   التقليدي، ف 

واالنتخابات  النووي  الملف  مستجدات  وتأثب   إيران    
ف  يحدث  ما  غرار  عىل  إقليمية 

المثال  وتوىل    الرئاسية سبيل  عىل  الحكم  ُسدة  رئيس   و ابراهيم  من  كذلك  ،  يجري  ما 

دولية عىل غرار   اتالتطورات  ل  تأثب  والموقف  المتباينة  الحكم  إىل  الديمقراطيي    صعود 

صفة  الذ بانتفاء  الحوثيي    جماعة  تجاه  بايدن  جو  الجديد  ك   األمب  الرئيس  تبناه  ي 

 اإلرهابيي   عنها. 

ثم فإن  ومن  "التسوية،    للملف    السلمية"  السياسية   عملية 
فحسب  تال    ،اليمت  تطلب 

األمىم   المبعوث  من،  تغيب   به  يتمتع  قد  ما  لألزمة    رغم  المتداخلة  بالتكوينات  معرفة 
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و  طاليمنية  ات  إدارة  خبر   
ف  مقاربة الرصاعاتويلة  عن  البحث  إىل  األمر  يحتاج  وإنما   ،

إدارة     
ف  المتبع  للنهج  مغايرة  السياجديدة  التسوية  مقاربة    سيةعملية  اليمن،    

أممية  ف 

   
ف  أبعاد   إعتباراتها تأخذ  القرارات  ردع    : رئيسية  أربعة  مراجعة   ، الحونر جماعة  تعنت 

مع   يتوافق  بما  إستعادة  األممية  عىل  العمل  اليمنية،  بالمسألة  الميدانية  التطورات 

  ، المدن  المجتمع  منظمات  اك  إشر إىل  باإلضافة  والخدمية،  الرسمية  الدولة  مؤسسات 

السالم   ومحددات  السياسية  التسوية  شكل  حول  توافقية  صياغات  لتدشي    وذلك 

 . العادل لكافة المدنيي   
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 لليمن 4 الـ المبعوث األمىم  فرص وتحديات 

 

 

 

 د. إيمان زهران 

  
 العالقات الدولية واألمن االقليىم   متخصصة ف 

 

 

  هذه الورقة تعبر  عن رأي المؤلفة[ 
 ]اآلراء الواردة ف 
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