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 الممكن -السالم

ت فريق الدعم االستراتيجي لسؤال : اقراءة داخل قراء

 " هل السالم ممكن؟"

 

الخاص باليمن "  2112/ شباط فبراير  9( 161) قدمت مجموعة األزمات الدولية تقرير الشرق األوسط رقم     

 وقد قام أعضاء فريق الدعم اآلتي من أحزاب:  .هل السالم ممكن؟"

 الشعبي العام. المؤتمر -

 التجمع اليمني لإلصالح. -

 أنصار الله. -

 حزب الحق. -

 االشتراكي. -

 نكلفت من قبل األستاذ علي سيف حس .قدم أعضاء الفريق المعبر عن األحزاب المشار إليها مالحظاتهم ورؤاهم

ل لمعالجات الوصو ودراسة إمكانية ،رئيس الفريق والمنسقة الدكتورة نادية الكوكباني بقراءة وتحليل أبعاد الحرب

 تفضي إلى السالم .

  .عمل مقاربة لمالحظات األحزاب -

 اختزال النقاط العامة المشتركة . -

  .تحليل المقاربة -

  .والبحث عن إجابة سؤال السالم -

راءة ثم ق ،واإلشارة إلى نقاط االتفاق واالختالف ،كل ورقةلثم تحديد النقاط األساسية  ،سأقوم بعرض األوراق

 محاوالت اإلجابة على سؤال السالم بصورة عامة.

  

 إصالح –أمة السالم الحاج 

 :المالحظات

 الحرب ليست ضد النظام القديم، وإنما ضد الدولة.  -

 رفض توصيف الحرب بأنها بين الحوثيين ومكونات أخرى: قبلية أو حزبية أو عسكرية . -

 لك مليشيات.ألنه ال يم ؛إنكار أن اإلصالح طرف في الحرب -

 ....إلخ تقر بالتحاق أعداد منه بالمقاومة حسب مناطقهم وقبائلهم  -

 تأخذ على التقرير بعض العبارات " أن الحرب تراوح مكانها " و" أنه ال يوجد طرف منتصر ". -

 تأخذ على التقرير الطابع الطائفي للصراع والطابع الجهوي. -

 مالحظات على التوصيات:

 بين سلطة وتمرد. ترى أنهابأنها بين طرفين نشبت بينهم حرب، وترفض توصيف الحرب  -
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المعتقلين  ترفض تجاهل معالجة األسباب ، وتجاهلو ،المطالبة بوقف الحرب بدون معرفة األسباب -

 والمختطفين والصحفيين... إلخ.

 تجاهل االرتباط بإيران! -

 !2116تجاهل الحديث عن القرار  -

 إلخ. ...وعودة الشرعية إلى صنعاء ،ء اإلنقالبإنها( هو 1)الرقم  يكون يفترض أن -

 دعوة واضحة إليقاف الحوثيين الحرب. -

 تنتقد المساواة بين الرئيس المنتخب وعفاش. -

 أنصار الله -هناء العلوي

 موردة العديد من الشواهد. ،في البداية تؤكد على إمكانية السالم كسؤال التقرير -

رض وتقترح ع السالم موجه لألطراف التي تم اللقاء معها،تعترض على عدم تضمين التقرير سؤاال عن  -

 البحث على هذه األطراف لإلجابة عن السؤال.

 المالحظات: :ثانيا

تعترض على تصوير الصراع وكأنه بين السنة والشيعة ) الطابع الطائفي(، وتصف الصراع بأنه سياسي  -1

 . ائفيا  ط على الثروة والسلطة؛ متهمة السعودية بإعطاء الصراع بعدا  

فكري  فخالأن عداء أنصار الله ، وترى تنقد القول بأن لدى الحوثيين عداء للغرب وللسعودية وللوهابية -2

 وليس ضد الشعوب . ي،سرائيلاإلو األمريكيموجه ضد االستكبار 

 منه القاعدة وداعش . توأن العداء هو ضد التطرف الذي جاء ،مع الوهابية ترى أن هناك تعايشا   -3

مؤكدة على و ،، نافية العداوة بين أنصار الله والجنوبلى أن هناك كتلة معادية ألنصار اللهاإلشارة إ -4

مشيرة إلى ورقة األنصار لحل القضية الجنوبية األهم مما قدمه  ،وجود تحالف بسبب المظلومية واإلقصاء

 الجنوبيون أنفسهم.

 تعيب على التقرير إيراد تسمية المتمردين أكثر من مرة . -2

 تحول أنصار الله من حركة إحيائية إلى مليشيا.تنكر  -6

 تشير أن التقرير قد أكد وجود جماعات سعودية تنظر للصراع كصراع طائفي. -1

الدراسة تحدثت عن مسار ثان في التفاوض بين السعودية واألطراف المختلفة بقيادة صالح منتقدة وجود  -8

 صالح.

 قد تحميل أنصار الله المسئولية .تتن -9

وكان مشروعهم مشروع  ،قبل اإلصالح (ساحة التغيير)تشير إلى أن أنصار الله قد نزلوا إلى الساحة  -11

 كل أبناء الشعب.

 وهذا مهم.تؤكد أن الصراع قد قوى القاعدة والدواعش  -11

 تنظيم السالح يرتبط بمجلس األمن وليس قوى التحالف . -12

 .للعدوان وترى أن المجتمع بأكمله معاد   ،مرتنتقد حصر القوة المناهضة للعدوان بأنصار الله والمؤت -13

 

 مالحظات المؤتمر الشعبي العام قدمها الدكتور طه الهمداني

  .يشيد بالعنوان كما فعلت ورقة أنصار الله عكس ورقة االشتراكي -1

من الحديث عن الحرب إلى الحديث عن بالتقرير من  حيث أنه انتقل  ر وأنصار اللهالمؤتم أشادت ورقة -2

 .السالم 

 . 2116فبراير  9بينما التوصيات في  ،2112في تاريخ النشر  تباينا   تالحظ ورقة المؤتمر -3

  .ولكنه أفضل من التقارير السابقة ،التقرير حسب المالحظات لم يكن متوازنا   -4
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 ،اإلشارة إلى فترة حكم صالح كحكم دكتاتوري غير دقيق؛ ألنه نظام قائم على التعددية السياسية والحزبية -2

وهناك إشادات من منظمات  ة،وإجراء االنتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلي ،اعة الديمقراطيةوإش

  كدولة رائدة في المنطقة.دولية باليمن 

مؤكدا  ،ن كلهاكتوتشترك معه في النقد معظم األوراق إن لم  ،ينتقد الطابع الطائفي للتقسيم: سني وشيعي -6

 ين لمئات السنين.أن هناك مذهبين زيدي وشافعي متعايش

على العدوان السعودي كضد على الوجود اإليراني،  يذكر إشارة التقرير إلى دوافع التدخل السعودي مشددا   -1

ودي وأن التحالف السع ،التقرير بوضوح إلى أن الحرب صراع إقليمي بين السعودية وإيرانأي  وأنه أشار

 لمتحدة.مدعوم من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وبغطاء من األمم ا

وذهاب بعض أشكال الدعم للجماعات  ،التقرير يشير إلى دعم السعودية للقبائل ما يسمى بالمقاومة -8

 . (اإلرهابية)للجماعات المتطرفة  أن هناك دعما مباشرا   ومؤكدا   ناقدا   ،المتطرفة

سيطر على ي ن صالح والحوثي يسيطرون على مناطق الشمال الزيدية فيما التحالفأينتقد الدكتور القول ب -9

يقة أن ويرى أن الحق ،ويعتبر ذلك متنافيا مع حقيقة األوضاع على أرض الواقع ،مناطق الجنوب الشافعية

 .الساحل الغربي كامال  و وتعزوالحديدة  الجيش واللجان متواجدون في ساحل المخا

 يرفض تسمية الشماليين في الجنوب بالغزاة . -11

عات المتطرفة واالنفصاليين الجنوبيين قد حلوا محل الشماليين بعد يتناول بحياد إشارة التقرير بأن الجما -11

 االنسحاب.

لك ذ يفند اتهام التقرير لصالح وأنصار الله بتصعيد وتيرة الصراع بالهجوم على الحدود السعودية معتبرا   -12

 نفس.للحق اليمنيين في الدفاع عن ا تجاهال  

لحوثي وصالح من جهة والسعودية من جهة أخرى يتفق مع التقرير في الدعوة إلجراء مشاورات بين ا -13

 ذلك رغبة المؤتمر الشعبي العام. حول الحدود والعالقة بإيران بالنسبة للحوثيين معتبرا  

 يثني على اإلشارة إلى عدد الضحايا رغم التشكيك في صحة العدد. -14

مع العلم أن . )العدوانعلى  ويعتبر ذلك تخفيفا   ،يعيب على التقرير اإلشارة إلى ضعف البنية التحتية   -12

  عبد الباري(. -التدمير تشارك فيه الجميع على تفاوت طبعا  

وعدم احترام حقوق اإلنسان،  ،على التقرير عدم اإلشارة إلى الوضع اإلنساني الكارثي يعيب أيضا   -16

، وتعمد ضرب األسواق واألحياء السكنية واألعراس والمدارس والتدمير لإلنسان والشجر والحجر

 وأبلغ والواقع أن الجميع متورط في ذلك، وإن كان العدوان الخارجي أكثر تدميرا  صانع واآلثار. )والم

  . عبد الباري(.بسبب القوة والقدرة التدميرية ؛ضررا  

ف مع إدراكنا أن الطر.)وأنها تساوي بين الضحية والجالد ،تحيزها ناقدا   ،ثم يتناول الدكتور التوصيات -11

 (.والحوثي ضحية وجالدالداخلي: صالح 

دية ويعيب االهتمام بمخاوف السعو ،يصف التوصية الموجهة إلى السعودية وصالح والحوثيين باإليجابية -18

إياها بأنها تمثل خارطة طريق  ويشيد بالتوصية الموجهة لمجلس األمن واصفا   ،وتجاهل معاناة اليمنيين

 للتسوية الشاملة .

، وتتعارض مع رأي 2في جنيف  اعتبرها متبنية لرؤية الطرف اآلخرف أما التوصية الموجهة ألنصار الله -19

 المنظمات الدولية والمنظمات اإلنسانية .

، وتتعارض مع 2111للفوضى الخالقة عام  األول أما التوصيات الموجهة لصالح فاعتبرها عودة للمربع -21

يتساءل عن المرجعيات التي و ..وأن المؤتمر ضد إخراج أي يمني أو تسليمه ،مبادرة التعاون الخليجي

)الوقف  (11على التوصية رقم ) ، مؤكدا  توصي برحيل األسماء المشار إليها: صالح، محسن، هادي

 .تصعيد الصراع وعدم التوصل الى تسوية ...الخ(

في إطار مفاوضات األمم المتحدة  13و 12رقم  والمنظمات المدنية أما التوصيات الموجهة لألحزاب -أ

الستئناف الحوار برعاية األمم  ؛إجراء حوار بين األحزاب والتنظيمات السياسية فإنه يتفق على

 ل المرأة ضمن هذه التنظيمات.يوتمث ،الستكمال التسوية السياسية ؛المتحدة

 أن يكون دور منظمات المجتمع المدني دور رقابي وإشرافي.  -ب
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فالدكتور يتحدث عن إظهار  18إلى  14التوصية الموجهة للسعودية واإلمارات وإيران من رقم  -ج

ليس في التقرير يشير إلى وجود صراع سعودي إماراتي  ويطرح رأيا   ،الصراع وكأنه صراع سني شيعي

 أي مقحم.وهو ر للجنوب، ومنح حق المصير من قبل اإلمارات ،لتقسيم اليمن فيما بينهم بسيطرة السعودية

إلى تناقض ذلك مع ماورد  دعم الحوثيين مشيرا   ووقف مع السعودية، مطالبة إيران بالتفاوض المباشر

مؤكدا أن الدعم العسكري يتعارض مع الواقع في ظل   ،في أن الدعم اإليراني إعالمي فقطفي التقرير 

 على تشجيع الحوثيين لالنخراط  إيران داعيا   ،وبحرا   وجوا   الحصار من قبل السعودية ودول التحالف برا  

 في التفاوض.

 

 حزب الحق –ياسر الحوري 

عض وكذلك ب ،يصف التقرير بأنه مميز وموضوعي ودقيق مع مالحظة بعض التوصيفات المأخوذة عليه -

 واصفا   ،ويعتبر التقرير األفضل في مجموع التقارير المقدمة من المجموعة ،حقها عط  المحطات التي لم ت  

أن  مشيرا   ،بالقرب من المتغيرات السياسية والدراية الباحثين واصفا   ،إياه بالمنهجية والجدارة واالحترافية

 .لكنه يستدرك أن التقرير لم يجب على السؤال ،باختيار العنوان مشيدا   ،المالحظات التقلل من أهميته

الدكتور ياسر إلى قضية الربط بين وقف إطالق أو باألحرى إعطاء األولوية لوقف الحرب هو  أشار -

الشيء األهم والذي سيؤدي إلى وقف كل تداعياتها وكوارثها بما في ذلك الحصار و... إلخ وهو رأي 

 صائب وسديد.

وديين ماراتيين والسعيشير الدكتور أو يتصور أن القاعدة وداعش واإلصالح والسلفيين وبالك ووتر واإل -

وهو تصور غير دقيق وبحاجة إلى .)في صف واحد وجبهة واحدة وكل المرتبطين بالرياض تقاتل معا  

وهو ما نشهده في أكثر من  ،وتتقاتل أيضا أو يقاتل بعضها بعضا   فهذه األطراف تقاتل معا   ؛مراجعة

 . (مكان

فهادي قد أعاق وعطل النقاط العشرين  ؛صائب(3المادة )قراءة الدكتور لما ترتب على مخرجات الحوار  -

 عليها.وانقلب  ،الخاصة بصعدة 11ـوال ،الخاصة بالجنوب

اعتبر و ،الهيئة الوطنية المشرفة على مخرجات الحوار وتالعب في  قضية األقاليم إلىكما أشار الباحث  -

 ذلك بداية االنقالب على مخرجات الحوار.

أن موجة االستياء الشعبي من حكومة هادي قد أدت إلى استيالء الحوثيين يفند الدكتور القول ب 4في المادة  -

ها تؤكد فالتفاصيل الضافية التي عرض يورد تفاصيل تؤكد صحة استنتاج التقرير؛ثم راح  ،على صنعاء

أن الوضع الذي خلفته حكومة باسندوة وعجز وضعف عبد ربه قد أغرى الحوثيين ومهد الطريق الستيالء 

 من جيش صالح وأمنه ومحازبيه وإدارته .ي لى السلطة بدعم قوالحوثيين ع

ومة ويحمل الحك ،يستدرك الدكتور على التقرير عدم اإلشارة إلى اتفاق السلم والشراكة وملحقه األمني -

من المادة الخامسة يرى أن الحوار  2في الفقرة   2في المادة   (.)وهو رأي مهموالحوثيين عدم االلتزام

ن الحوار الذي استمر لشهرين م استقالة هادي وهو تلف القوى والمكونات السياسية عقبمخبين السياسي 

وبرعاية أممية كاد أن ينجز اتفاقا وطنيا يتجاوز األزمة التي  2112مارس  24إلى  2112نهاية يناير 

 هادي لو ال شن العدوان على اليمن بقيادة السعودية . ها استقالةتصنع

ة وهي الصيغ ،جدا في وثيقة السلم والشراكة والملحق األمني ن قدموا صياغة مهمةوالواقع أن الحوثيي) -

ولقيت  ،التي قبلت بها كل األطراف السياسية حتى المختلفة معهم وقبل بها المحيط المختلف معهم أيضا

 قوىاأل قبوال دوليا ولكنهم وتحت إغراءات الوضع الهش والعجز الواضح للسلطة ومساندة صالح الطرف

 ،التفرد الذي طالما عانوا منهاوبروز نهج ، كل ذلك شجع الحوثيين على فرض سلطة األمر الواقع

فلم يأت إال بعد  ،وهو عدوان قوال وفعال ،أما ما يسمونه العدوان . وحصلوا على تعاطف وطني ودولي

 قيام بضرب داروال ،وتهديد صالح بأنه ليس أمام االنفصاليين إال مهرب واحد ،اجتياح جل المحافظات

 . (الرئاسة في المعاشيق بالطيران

  (6مادة)

 . (وهو اعتراض صائب) ،يعترض الباحث على تسمية القاعدة وتنظيم الدولة اإلسالمية بالجهاديين



6 
 

 (7)المادة

وهو ما تتوافق معه وعليه كل األوراق المقدمة من األحزاب ) ،على تسمية السنة والشيعة(1المادة )يعترض في 

 . (بحاجة إلى قراءة أوسع وأعمق واألمر ،المشاركة في الحوار

 ( 8المادة)

يختلف الباحث مع الرأي المقدم في التقرير من أن الهجوم على الحدود السعودية يزيد من تعقيد األوضاع 

ويرى على العكس أن ينقل الصراع إلى الحدود يوصل إلى نتائج عكس توقع التقرير  ،ويباعد فرص السالم

ولما امتد لما يقرب  ،والحقيقة أن الصراع منذ البدء لو أخذ شكل نزاع حدودي لكان رأي الدكتور صائبا) .

 ،وتدخلت السعودية بتحالفها العشري تحت غطاء القرارات الدولية ،واتخذ طابع الحرب األهلية ،من عام

 ،يائسا مال  ع إلى الحدود يصبحنقل الصراع  ؛ فإنوتجريم الحوثيين وصالح ،ووضع اليمن تحت الفصل السابع

 . (حسب قراءة التقرير ولن يزيد األمور إال تعقيدا  

 (9في المادة )

ظة رغم األهمية والمالح .يشير التقرير إلى التناقص الحاصل فيما يتعلق بالدعم العسكري اإليراني للحوثيين 

من  فهي تحيل إلى تقليل األمريكان والبريطانيين ؛يضاأيفوتها أن األلفاظ المستخدمة في التقرير حذرة وذكية 

. أما الدعوة في التوصيات إلى تخفيف التوترات في المنطقة بين إيران -الحظ تعبير نفوذ  –أهمية نفوذ إيران 

وترات في ائل لتخفيف التيجاد الوس إل ؛والسعودية فإن التوصية تدعو إلى نقاش مباشر بين السعودية وإيران

وأي هنا  ،خالل القيام بأفعال في اليمن يمكن أن تبدأ بوقف أي دعم عسكري يقدم حاليا للحوثيين من المنطقة،

 وال تتعارض مع ما ذكره األمريكيون والبريطانيون. ،كنكرة توصيف ألي دعم حتى لو كان رمزيا

 (66مادة )

تاريخية  يجمع ثالثة خطوط تماس يالحظ الدكتور أن التقرير قد وقع في زلة التعميم الخاطئ بالقول بأن القتال 

صالح هي األقوى مقابل ما تبقى من البالد وهي  شافعية "  -: المرتفعات الشمالية الزيدية حيث كتلة الحوثي

يرى الباحث أن في ذلك خدمة . وما تبقى من حزب المؤتمر مقابل اإلصالح ،والشمال مقابل اليمن، سنية " 

 .(وهو نقد مكرور في جل األوراق، )زم لمن يريد تقسيم اليمن أكثر من الال

 (66مادة )

ث يقرأ الباح) .يالحظ الباحث أن اسم صالح قد ورد في التقرير مئة وخمس مرات وعشرين مرة في المراجع 

 ؛فسيأيضا عالقة بالبعد الن ولألمر ، يركز على ورود األلفاظ ،(في النقد األدبيمنهج ) وألول مرة قراءة بنائية

 وجوده أو للخالص منه أو بفضل كثرة ؛ فيستنتج الدكتور أنه إما لفرض فكثرة ورود االسم ليس بال معنى

والواقع أن صالح شئنا أم أبينا الطرف األقوى في اللعبة حاليا ويمسك بأوراق عدة من أهمها .جلوسه مع أتباعه

 .(بحاجة إلى قراءة أعمق وأوسع التحالف عسكريا مع الحوثيين وحقيقة فإن" التحالف " بين مزدوجين

 ( 61مادة )

يضيف لكنها ال ترقى لتكون  ..يشير أن العالقة بين المؤتمر وأنصار الله فرضتها ظروف العدوان

 ،كتيكيةأوآنية ت -بعيدة المدى  -وهي إما استراتيجية  ،وأشكال عديدة ا  والواقع أن للتحالفات صيغ.)تكتيكية

لية وله عالقة بالبيئة القبائ ،صالح تكتيكي حقا –وتحالف أنصار الله  .قتةوهي أدنى مستوى للعالقة المؤ

 ،الزيدي الوهابي :وله صلة بالصراع السياسي بين اإلسالم السياسي بشقيه ،األرضية المجتمعية المشتركة

ة المدني وربما لرفض الدولة ،وعالقة أمتن بالرغبة في اقتسام السلطة بعيدا عن أطراف الصراع األخرى

ومشاركة أوسع لمؤسسات المجتمع المدني وقوى الحداثة وهو ما  ،الديمقراطية والفدرالية وتوزيع األقاليم

 .(يرفضه الطرف اآلخر في جبهة القتال
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  (61) مادة

رفض قوى بو ،يبرر لإلعالن الدستوري بحالة الفراغ التي تركتها استقالة الرئيس هادي ورئيس الوزاء بحاح

 .!(هكذا)ا المؤتمر واإلصالح رفض توقيع إعالن بيان أو محضر لتهدئة الزخم الثوري سياسية منه

مسار األحداث وتطوراتها الدرامية وولكن األمر  ،قد تكون التفاصيل التي أشار إليها الدكتور صحيحة)

ستند عسكريا ي له كان مرتبا ودقيقا ومخططا -ال يهم التسمية -والمتسارعة تكشف أن التحالف أو التنسيق 

ة الحروب الستة الجائرة ضد صعدة مع تحالفات جباألساس إلى الحرس الجمهوري ومليشيات أنصار الله خري

وصا صائب خص الدكتور جانب من تبرير .قبائلية اجتاحت عمران وصنعاء وصوال إلى مختلف مناطق اليمن

فض فراد ورستالجميع حريص على االو ،ما يتعلق بإعاقة المؤتمر الشعبي واإلصالح لمشاركة أنصار الله

 التشارك . 

 محدودة. لية ولمددبمشاركات هامشية وشك خالل الثالثة والثالثين عاما تإن قيادة المؤتمر قبل

ي وكان الطرف األكثر تشددا ف ،أما اإلصالح فقد أقصى حتى حلفاءه في المشترك في فترة حكمه القصيرة 

سياسي الغطاء الأنصار الله فيها  لك ال يبرر الحرب اإلجرامية التي مثلولكن كل ذ ،رفض مشاركة أنصار الله

والسند المليشاوي لجيش صالح وأمنه وقبائله ومحازبيه . والسؤال الذي يجب على أنصار الله اإلجابة عليه 

 فوهما مختلفان كل االختالولماذا توحدا  ،صعدة الجنوب و لماذا توحد اإلصالح والمؤتمر في الحرب على

 حوار ضدا على مشاركة أنصار الله؟في مؤتمر ال

 .(كان باستطاعة صالح المواجهة وتحدي الشرعية والمجتمع الدولي لوال غطاء وسند أنصار الله ما

 

 (61مادة )

يتفق مع التقرير في اختالف وجهات النظر حول أسباب فشل العملية االنتقالية ولكنه يحمل المسئولية هادي  

م الدكتور صحيح وكال.)مدلال بسعيه للتمديد لنفسه والمماطلة في تنفيذ ما يقرره بنفسه ؛ويجعله السبب الرئيس

األهم أن هادي كان الحلقة األضعف في ولكن األمر  ،ذكره عجز هادي وفساد بطانته وربما أضيف إلى ما

وكان األذكى صالح الذي مد اليد ألنصار الله  ،آلخراوكل طرف أراد استخدامه كأداة في مواجهة  ،الصراع

 .ليمرر انقالبه على اإلصالح والمنشقين عليه بقيادة علي محسن 

وعدم القدرة على تجاوز محوري صالح ومحسن . لقد بقي الجيش  ،و الفشل في الهيكلةهما يعاب على هادي 

ن أوكالهما يريدان  ،بي موزعا بين صالح ومحسن أي بين المؤتمر واإلصالحزواألمن والنفوذ القبلي والح

لكنهم فضلوا لعبة صالح  أنصار الله أن يكونوا بيضة القبان،وكان باستطاعة  ،من خالل واجهة هادي ايحكم

 سبيل الحرب. أو باألحرى

  (61مادة )

بشكل الدولة واألقاليم فإن التقرير يرى أن الحوثيين يدعمون الفيدرالية لفظا لكنهم يحيلون األمر  فيما يختص

ن األقاليم ويرى أ ،ويعقب الدكتور أن الموضوع بحاجة إلى مزيد من التفصيل ،للدراسة قبل تحديد عدد األقاليم

 ن اإلقرار بحق إعطاء الجنوب حق تقريرمن أنصار الله قدموا ورقة تقترب والواقع أ.)عبرت عن إرادة هادي

ورقة مكتوبة مدعمة  - رغم خالفاتهما -وقدم اإلصالح والمؤتمر  ،وكانت ورقتهم غاية في األهمية ،المصير

ية ولكن في السياسة اليمن ،قدمت الورقة للمبعوث األممي ابن عمر ..بالخرائط والحجاج تطالب بستة أقاليم

لستة فقد اعتبر المؤتمر ا ؛ولدى السياسيين اليمنيين ما يقال حتى لو كان موثقا شي وما يفعلونه شيء آخر

حيات حلي غير واسع الصالوكان اإلصالح يعتبر الحكم الم ،واعتبر اإلقليمين انفصال مبكر ،األقاليم مؤامرة

أما ما حصل فقد ذهب صالح وأنصار الله للحرب ..  94ما بعد حرب في مرحلة ويتصادم مع الدين انفصاال ، 

واالنقالب على النتائج التي أتى بها مشروع الدستور  ،تحت مسميات عديدة كلها تعني رفض مخرجات الحوار
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 الحكتعبير ص -وإنما على األفعال المعمدة بالدم  ،-كما أشار الدكتور -واألمر ليس حكما على النوايا  ،الجديد

 .-ضدا  على الجنوب 94واإلصالح في حرب 

بينما  ،وتولى كبر الحرب عليه المؤتمر وأنصار الله ،األقاليم صنعه المؤتمر واإلصالح ةندرك أن فخ الست

 .(تبنى االشتراكي والحراك رؤية اإلقليمين لتتجدد ضدهما تهمة االنفصال

  (66مادة )

وكان اإلصالح والمؤتمر أكثر األطراف  ،فيها مطلب عادلمطالبة أنصار الله بحكومة انتقالية يشاركون )

وإن كان تصلب اإلصالح الخاطئ قد مكن صالح من لعب ورقة تسوية ملعب التحالف  ،رفضا لهذه المشاركة

 .(والحرب . أما دعوة المؤتمر لالنتخابات فتحليل الدكتور غاية في الدقة واإلدراك

 (67مادة )

شير وهو  وي ،ر إلى التهم الموجهة من اإلصالح والمؤتمر ألنصار الله بالملكيةيستغرب الدكتور إشارة التقري

وإذا كان خصوم ) .محق أن تهم الملكية والساللية والهاشمية أسلحة اتهام طالما استخدمتها األجهزة األمنية

واجهة أسلحة في مفإن أنصار الله أيضا يمتشقون  ؛سلحة في مواجهة أنصار اللهاأل هذه يستخدمونأنصار الله 

تستبيح و ،وتجرم الخصوم ،أسلحة تبرر الحرب وكلها إلخ ...الدواعش والتكفيريون والوهابيون هؤالء الخصوم

 ،وقد يكون لمخاوف الدكتور من االستخدام السيء لهذه األسلحة أثره على االنتقاص من حقوق المواطنة ،الدم

 .(المستخدمة وقودا للحرب وال يعيب التقرير إشارته لألسلحة غير األخالقية

 

 

 (68مادة )

يرفض الدكتور تسمية الحراك الجنوبي بالمقاومة مؤكدا على وجود اإلمارات والسعودية والجيوش المستأجرة 

 من بالك ووتر وكولمبيا والسودان .

)المقاومة الجنوبية موجودة، وقد دافع أبناء عدن وكل الجنوب عن مدنهم وقراهم كما فعل إخوانهم في صعدة، 

وقد خلقت الحرب اإلجرامية على صعدة والجنوب تضامنا وطنيا عاما امتد إلى عموم اليمن كلها والعالم.. 

جنوب في الدفاع عن مدنهم وقراهم وال يقلل من دور أبناء ال، كان الحقا متأجريهمجيء دول التحالف ومس

 ،ويتحمل جريرة وجودهم أطراف الحرب كلها حقيقي،إن كان . وجود الجنجويد وبالك ووتر ومواطنتهم .

وتجارب التاريخ كلها وباألخص تجربة اليمن التاريخية والمعاصرة تؤكدان الصراع الداخلي يستدعي الخارج: 

 .(94 و 34 إلخ. وحتى السعوديون في حرب الثورة وحرب طانيون ن األتراك والبرياألحباش الفرس األيوبيي

 (69مادة )

أصبحت في مواجهة مع هادي  (جزيرة العرب)أن القاعدة وتنظيم الدولة في شبه الجزيرة  ريرى التقري

يف ويض ،والقوات االنفصالية . ويرد الدكتور بأن القاعدة تدعم هادي وأنه يعتمد عليها في الحماية األمنية

ويأخذ على التقرير أنه لم يفرق ما بين القوات االنفصالية وما  ،وفي " العديد من القضايا في عدن وغيرها

 يسمى المقاومة .

لكي نقرأ األمور قراءة موضوعية صادقة وأمينة فال بد أن نقرأ سرعة التبدالت وتحوالت المواقف )

ت عصى أمريكية في الحرب ضد الوجود السوفيتي في فهذه القوى كانت منذ مطلع الثمانينا ؛والتحالفات

من  بلدانال دول النفظ وتجيشش العديد من وتمويل ،ولقيت دعم ومساندة وتمويل أوروبا الغربية ،أفغانستان
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وبعد األعمال اإلرهابية  ،بعد ضرب برجي التوأم 2111سبتمبر   11العربية واليمن بخاصة بعد  أهمها البلدان

 .1نسا وغيرهما أصبحت العدو رقم في بريطانيا وفر

في العربية السعودية رغم المواجهة المعلنة منذ زمن إال أن طبيعة النظام القائم على ركيزتي العائلتين آل 

وطبيعة التعليم الدعوي الجهادي التكفيري الموجه للخارج والتمويل لهذا االتجاه يظل قائما  ،سعود وآل الشيخ

وجل دول الخليج ليست بالبعيدة عن التمويل والدعم من جهات عديدة خصوصا  ،رغم اإلدانات والمواجهات

 في التعليم والتقيف واإلعالم .

ولربما لم  ،وتحالفا ضدا على الجنوب ،إلرهابالتجييش لالحرب و دعاةفي اليمن كان صالح ومحسن أهم 

 اولكنهم سرعان م ،لصالح وأنصار الله جتياحينقطع الحبل السري . قد ينخرطون في حمى المواجهة مع اال

ونعرف أن هادي لم يستقر  ..وباألخص أنصار الله ،يستعيدون موقفهم المعادي ألعداء الدولة اإلسالمية كلها

 .(ب أو قبلهوفي عدن سواء بعد الهر

 (12مادة )

اإلسالميين  واسعا من أن الكتلة المعادية للحوثيين أكثر تنوعا حيث تجمع طيفا قد الدكتور رؤية التقريرتين

 إلخ. ...السنة واالنفصاليين الجنوبيين

ألهم هو ويرى أن ا، كما يشير التقرير  ،يرى الباحث أو يشكك في امتالك هذه األطراف لرؤية لمستقبل اليمن

 العودة لمخرجات الحوار .

ناء الدولة االتحادية قع أن المجتمعين المدني واألهلي شماال وجنوبا شرقا وغربا أقرب ما يكون لباوالو)

بعيدا عن تجار الحروب ، وقادة الفتن والتجزئة والتفكيك وثورة الربيع  ،وبناء مستقبل يمني ،يمقراطيةالد

 .(وكان جر اليمن إلى الحروب للحيلولة دون الطموح الرائع والمدني ، العربي في اليمن أصدق شاهد

 (16مادة )

ويتمنى عليه اإلشارة إلى مسئولية التحالف وبالذات اإلمارات  ،في عدنيشيد بإشارة التقرير إلى غياب القانون 

 ،ةخدمة لقوى النفوذ العالمي ؛بهدف تسليم الجنوب للقاعدة ؛إلى غياب األمن اإلشارة متمنيا أيضا ،والسعودية

 ونهب ثروات النفط والغاز . ،ولتحقيق أطماع الغزو واالحتالل بتجميد ميناء عدن

وإذا كان ضعف  ..كل أطراف الحرب الداخلية والخارجية فيه هو ما تتشارك ن واألمنحقا غياب القانو)

 أيضافإن أطراف الحرب مسئولة فاجعا  الشرعية وعجزها وصراعات رأسها القيادي وأطرافها المختلفة 

 كما أن لبعض أطراف الحرب امتداد في مختلف مناطق الجنوب. ،بدرجات مختلفة

 (11مادة )

ط ووضع حضرموت مرتب) .ولم يشر إلى الحل ،ر ألنه أشار إلى سيطرة القاعدة على حضرموتينتقد التقري

ك إعداد لها وهنا ،و محسن ومعروف أن الجيش الموجود في حضرموت موال لصالح ،بحل القضية اليمنية

 ولحضرموت ..ويبدو أن وضع حضرموت معلق بإرادة مشتركة بين أطراف داخلية وخارجية ،عالقة بالقاعدة

 . (معاناة وتجربة مريرة مع النظامين في الجنوب والشمال ومن األطراف السياسية

 ( 11مادة )

 -وأظن .)ريد مع التقريويتساءل تساؤل العارف وبالتأك ،يردد مع التقرير التساؤل عن تصاعد دور السلفيين

قول ولكنهما يريدان القارئ أن ي ابة،اإلجأن معدي التقرير والدكتور المعقب يعرفان  -وبعض الظن ليس بإثم 

 (.بالنيابة عنهما
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 (11مادة )

السياسية منذ البدء في التحاور بدال من التأجيل  األطراف إشراكالمالحظات على التوصيات يقترح   -

التفاوض القادم  أنوواضح  المنظمات والمرأة مهم. إشراك أن - ومعه حق -فهو يرى ) للمرحلة الثانية

 على األقل في المرحلة األولى. قاتلين وحدهمتالم إالفي الكويت لن يضم 

صالح ومحسن  اإلصالحجرى تقاسم السلطة بين المؤتمر و اإلصالحمارس الذي قاده محسن و 22في انقالب 

اتلة المتق األطرافن إالمصالحة في الكويت ف أماحلفاءه في المشترك . اإلصالحوهمش أتباعهما، و األحمرل آو

إقصاء على  إصرارفهناك  ؛وتريد ان تكون كل الحل أي كل المتقاسمين، المشكلة كل وهياألساس،  هي 

 القوى المدنية؛ وباألخص المرأة والشباب والمجتمع المدني(.

 .لتحديات السياسيةلمواجهة  يؤكد على فشل الطريقة التي اتبعها ولد الشيخ -

 شمولية حتى االنتخابات. أكثروحكومة ، يةاالتفاق على قيادة تنفيذ -1

 .األخرى األقاليملتسوية الوضع المستقبلي للجنوب و   آليةوضع  -2

وينتقد الحديث عن الفدرالية أمنية، ترتيبات  أليلم تشر  األولىالنقطة  أنمالحظا ،  المسألة الوطنية -3

 قاليم.ألوا

نصار أ ،صالحإلا ،قاتلة والمقاتلة: المؤتمرتطراف المألعظم ومشترك بين اأقاليم قاسم ألورفض الفدرالية وا)

والرافضة للدولة الوطنية  اإلسالمية،دولة الخالفة  إلىمعهم القاعدة والدواعش الداعية  ، و قد تلتقيالله

 .(ساس ألبا

 .(نيةجانب المصالحة الوط إلىقانون العدالة االنتقالية  إلى اإلشارةقد خلت من  أنهاالنقطة الثالثة فيالحظ  )أما

والسعودية لالتفاق حول  لإلماراتالعربية في الدعوة الموجهة  اإلماراتمن شأن  اإلعالءيستغرب من   -

و ذلك ما تدينه و ترفضه ورقة  ،مثاليا فليشمل محسن وهادي  األمرليكون  :ويضيف لح،رحيل صا

 المؤتمر.

 يعترض على وصف هادي بالرئيس . -

 .موضع تندر ألنهاالموجهة لجهات مختلفة  اإلعالميةيسخر من رسائل ولد الشيخ   -

 .ةاإلعالمينائب رئيس الدائرة  -عضو اللجنة المركزية :طاهر شمسان األستاذورقة الحزب االشتراكي قدمها 

 اليمن هل السالم ممكن؟           

ويفرق بين الرغبة في  ،م ممكن دائمان السال، ويرى أنه صيغ على عجليناقش العنوان الذي يرى أ -

 رغام عليه.إلالسالم و ا

وهو ما  ،نهاء مبررات استمرارها وبقائهاإو ،الحرب أسبابن العنوان يستدعي البحث عن أيرى  -

الورقة لم تسر على  أنويرى  إيجاد معالجات عملية،وأطراف الحرب، يستدعي مواجهة كل طرف من 

وقف ال إمكانيةنما عن إو، مكانية السالمإليصبح السؤال ال عن  ،صياغة العنوانعادة إويقترح  ،هذا النهج

 الفوري للحرب.

الم الس إمكانيةالسؤال عن ف ؛مكانية وقف الحربإ أومكانية السالم إدري ما الفرق بين السؤال عن ال أو) 

 .(؟!وقف الحرب عن هو سؤال

يجيب  .موازية أوبديلة  " ورقة" وكأنه يقدم ؛ عليه ابةباإلجثم يبدأ  ،ستاذ طاهر السؤال المقترحأليطرح ا -

ويرى في ذلك  ،الحرب أطرافبذل الجهد للتعرف على كل ما تريد بطاهر على سؤال وقف الحرب 

 مخرجا من مأزق الحرب.
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وهو مفهوم مشروط بالرغبة في  ،ودوافع الحرب أسبابكل  وإزالة بإنهاءمفهوم السالم متعلق  أنيشير   -

 أكثرا فم ؛السالم إمكانيةالحرب ال يعني  إنهاء أول كرد على سؤاله وقف النار ؤيعود للتسا. .األولالمقام 

 يجري في اليمن حروب مؤجله بما في ذلك الحرب الداخلية والخارجية.  ما أنو يرى  ،الحروب المتجددة

طاهر ليطرح عنونا   األستاذيعود  " الورقة" عن الرد على  بعد حديث ضاف عن مفهوم السالم بعيدا -

 )المتحاربون  في اليمن(. " الورقة" جديدا  مقترحا  كمعبر عن محتوى 

 وإن ورد بعض ،توصيفية تقوم على عرض وجهات النظر دون التحليل " الورقة "  -والكالم له -ثانيا  

 الورقة" ن أوك ،عن الشخصيات التي تم مقابلتها إالالتحليل علي استحياء في بعض المواطن فهو لم يرد 

 . عليه بعد ذلك تحليالتها تتبنى توصيفا خاصا بها تبني   "

ويعيب استخدام المصطلحات والتسميات استخداما   ،قد غلب عليها النقل من لون واحد " الورقة"  أنيرى  -ثالثا  

ل كمشكلة من  أنهاة مع كويحتج على وصف حكومة هادي بالركي ،غير محايد يمثل بمصطلح االنفصاليين

 لهادي.  إضافتهاويستنكر  األطراف،

 األطراف؛يمنحها العصمة من الركاكة؟  ثم هي ليست مشكلة من كل  األطرافوالسؤال هل تشكيلها من كل )

د بعإلثبات، ويحتاج  وعجزها وفشلها ال ،والتصارع داخل وفي الرأس منها واضح ،تحاربها أطراففهناك 

  (.ذلك وقبله هي تحت رئاسته

  (1رقم )   

صدق  تؤكد واألحداثوكل الوقائع ) يمتلك قاعدة شعبية. ن هادي الأو النتقاد وصف حكومة هادي بالركيكة!، يعود

 .("الوصف"

 (1في رقم )

حقيقة األمر والذي استقال حكومة  :يضيف..  2112يصحح القول أن هادي استقال تحت الضغط في يناير  

 واألستاذ طاهر مصيب في تصحيح التاريخ . .باسندوة

 (6في رقم )

حيث تدفع السعودية تكاليف جميع  ؛يأخذ على الورقة القول بأن هادي عاش في الرياض في مقرات فارهة -

وهو واقع موضع استياء في اليمن ، خصوصا من قبل أولئك الذين يعانون صعوبات الحرب  ،أنشطتهم

 داخل البالد.

" أي  –وعدم رواية األحداث كما جرت في الواقع فهي  ،بالمغالطة  -كما يسميها - " الورقة" يتهم  -

ية ومحاولته لملمة لشتات العمل ،لم تقل أنه تراجع عن استقالته بعد اإلفالت من اإلقامة الجبرية -"الورقة

يان والدفع بقوات إضافية للجنوب والتوجيه بعص ،لقصف القصر الجمهورية " الورقة" ولم تشر  ،السياسية

كما يستغرب للربط بصيغة اتهام  ،على هذه الوقائع الهامة "الورقة"  إلخ مستغربا قفز ...أوامر الرئيس

 واستياء المعانين في اليمن . ،بين إقامة هادي في الرياض

 .فذا واحدا لهادي للهروبارة إلى خطاب الحرب لصالح حين حدد منشعدم اإل " الورقة" يعيب على  -

 . (التقرير ليس توثيقا تاريخيا لمسار األحداث في اليمن والتفاصيل اليومية بمعنى أدق الورقة أو)

 (  7 رقمفي )

وأن الطرفين هادي وبحاح خصمان  ،يشير إلى معرفة السعودية بضعف هادي والتعويل على بحاح كبديل أفضل

لى لة في استقاء المعلومة إواإلحا ،االنحياز للون واحدب -مجددا حسب تسميته  –" الورقة" أكثر منهما قيادة . يتهم 

 مجهول
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  (8 رقم)في 

نتاجات ثم بناء است ،باالستناد إلى معلومات تم جمعها على منهج غير واضح من حيث المصدر والقيمة "الورقة"يتهم 

 ،ويالحظ أنها لم تقم بأي استطالع آلراء شخصيات فاعلة أو قريبة من مصادر القرار ،صحفية غير موضوعية

 ."الورقة ـ" ويحيل إلى جدول مرفق ب

  (9 )في رقم

كفي ي فاالقتصار عليها ؛ةفوينصح بجمع خطابات وأقوال وتصريحات معرو ،مصادر معلوماتها "الورقة" لم تذكر 

 للتحليل .

 (62م)في رق

 ،لم تذكر أن توصياتها تمثل األطراف التي تم تلخيص وجهات نظرها " الورقة" صيات يذكر أن على مستوى التو

 بحثا . " الورقة" ثم يتساءل من أين جاءت إذن ؟ ال يعرف المسئول عن التوصيات نافيا أن تكون 

 (66رقم)في 

وكان عليها إيراد وجهة النظر المغايرة التي  ،لم تقل شيئا ذا أهمية فيما يتعلق بدوافع الحرب" الورقة " يرى أن 

 ترى أن الدافع المحوري هو رغبة الرئيس صالح العودة للسلطة .

 يصل في ورقته إلى خالصة .

 تتبنى وجهة نظر واحدة .  " الورقة"  -1

 وتتسم بالتكرار والتحيز. ،جهغير واضحة المن" الورقة "  -2

وال من خالل  ،اب الحرببلم تجب على السؤال الذي وضعته عنوانا لها من خالل مناقشتها أس "الورقة"  -3

 التوصيات .

 واقعية . تيغلب عليها طابع التمني والحلم وليس "الورقة" توصيات  -4

ع أن الورقة أحكام عامة والواق ،ما أورده األستاذ طاهر ألنها تلخص كل ؛حرصت على إيراد الخالصة)

التحيز ب تبنى الدفاع عن هادي متهمة التقريروهي في جانب مهم ت ،النص في تفاصيل التقرير ال تستقرئ

  (.أكثر من قراءتها ي تعطي النصح بطرائق كتابة التقريروه ،وال تحدد هذا اللون ،للون واحد

 

 عضو المكتب السياسي ألنصار الله  -ورقة الدكتور إسماعيل إبراهيم الوزير

      

ميز ما بين عمل األستاذة ابريل لونجي وفريق " مجموعة األزمات الدولية " وما بين النزعة في البدء ي -

اإلنسانية لدى الشعوب الغربية وما بين الحكومات وشركات االستثمار المتعددة وهم ليسوا كما يرى 

التقرير  في ويرى أن عدم التركيز ،محكومين بثقافة ورغبات شعوبهم إال بمقدار ما تمثله من ضغط عليهم

 ،ينمما أثر على الباحثبعكسه وأن االتجاه السياسي واإلعالمي الدوليين  ،على ذلك عفوي لدقته وخفائه

 وعلى المنظمات الدولية في عدم االنتباه له. 

يشير  .بعيدا عن ما يجري في المنطقة العربية منذ عقد أو يزيد ليس يجري في اليمن يرى الدكتور أن ما -

 ت، ه يئرايس وزيرة الخارجية األمريكية السابقة أنهم بصدد إيجاد شرق أوسط جديد لتصريح كونداليزا

ومن أجله كانت الحرب  .وتحدث عن بعض المفكرين ،له العديد من مراكز األبحاث األمريكية والغربية

وكلها  ،وليبيا واليمن ويشير إلى ما يسمى بالربيع العربي تونس مصر ،في العراق والحرب في لبنان

 ويرى أنه حتى لو توقف العدوان ،إليجاد شرق أوسط جديد ؛تؤكد عمق الرؤية للنوايا األمريكية والغربية

اتفاق  عدملوما ذكره التقرير ليس من أسباب الحرب وال .على اليمن فسيستمر ليطال السعودية نفسها
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مشيرا  "كل"ن هدف الحرب اليمن كل اليمن مشددا على مؤكدا أ مر مرتبط بما أشار إليه؛اليمنيين وإنما األ

 إلى أهم األسباب : 

عدم القدرة سياسيا على الوصول إلى تقسيم اليمن ضمن كنتونات عرقية ومذهبية في أقاليم ستة محدد  -1

 عددها بالذات بدون زيادة وال نقصان .

شر ألنه األقدر على ن ؛اليمنتمكين االتجاه السلفي القاعدي من السيطرة على القرار السياسي في   -2

  .الخ وباسم الدين ..الكراهية

مبيعات األسلحة البريطانية األمريكية الفرنسية للسعودية واإلمارات واالستفادة اقتصاديا من عدوان  -3

 التحالف .

وتشيطن اآلخر مع الثناء على  ،ولكنها تغفل كلية العوامل الداخلية ،قراءة الدكتور ال تخلو من وجاهة)

ه ففي حين تشدد على الكل فإنها في الوقت نفس ؛وال تسلم من التناقض ،نفس وتزكيتها وتنزيه الذاتال

 ،ترى أن السلفيين هو الطرف األكثر قدرة على نشر الكراهية والفرقة في المجتمعات العربية وباسم الدين

موية كل االتجاهات اإلسالوالحقيقة أن ناشري الفرقة والكراهية ليس السلفيون وحدهم فهناك سلفيون في 

في  يقرب من ثلثي قرن وحتى وفي العسكر الفاسدين والحكام منذ ما ،وفي االتجاهات القومية الشوفينية

 التيارات اليسارية والماركسية والقومية.

يتجاهل الدكتور دور الصراعات الداخلية التي أثبتت حقائق التاريخ  في كل زمان ومكان وباألخص في 

لعربية واليمن بشكل أكثر جالء أنها وراء العدوان الخارجي في اليمن األحباش والفرس واألتراك المنطقة ا

 والبريطانيون وقبلهم األيوبيون والرسوليون والمماليك.

في سياق التفسير البوليسي للتاريخ وعقلية المؤامرة يعتبر الدكتور كل ثورات الربيع العربي مؤامرة 

أوسط جديد غاضا الطرف عن فساد األنظمة واستبدادها وإعالنها الحروب أمريكية غربية لخلق شرق 

على شعوبها ومنها حرب الست سنوات ضدا على صعدة مع العلم بأن أنصار الله جزء أساس في هذه 

 الثورة السلمية .

 نم وقد أشار عالمان مجتهدان ،أذكر فقط بما قاله المفكر اإلسالمي مالك بن نبي من قابلية االستعمار

عبد الرحمن الكواكبي والمرزا محمد حسين النائيني اللذان يريان أن  :أفضل علماء السنة والشيعة وهما

 االستبداد الديني خادم لالستبداد السياسي ومستدع له ومبرر لكل جرائمه.

بية رهايطرح الدكتور باعتباره واحدا من القيادات البارزة ألنصار الله وكان هدفا الغتيال الجماعات اإل

نقاطا للبحث يجب أن تكون موضع اهتمام ونقاش سواء داخل مجموعة الدعم االستراتيجي أو ضمن  -

 مجموعة األزمات الدولية .

وأن اإلعالن الدستوري كان ضرورة  ،واتفاقية السلم والشراكة ،مخرجات الحواربيؤكد التزام أنصار الله 

وأن التحالف مع صالح قد رجح الميل ، ليه الحصارونعرف أن هادي قد فرض ع ..ملحة الستقالة هادي

 للحرب.

لى وأن عدوانها لم يقتصر ع ،أن دول تحالف السعودية قد قامت بتدمير كل شيء في اليمن يشير الدكتور

وضربت األسواق وقاعات األفراح والمستشفيات والجسور  ،بل شملت اإلنسان اليمني ،الجوانب العسكرية

وإشارة الدكتور صادقة وصائبة أكدت عليها الشواهد الحية  ..طرقات واآلثاروالمساجد والمدارس وال

وبرهانها على األرض موجود حتى اليوم وال يمكن  ،والتوثيق لمنظمات دولية كهيومن رايتس وتش

 .(التبرير لها بأي حال

 اختزال النقاط العامة المشتركة لمواقف األحزاب 

 لإلصالح:مني النقاط األساسية في ورقة التجمع الي

 الحرب ليست ضد النظام القديم وإنما ضد الدولة . -
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 الحرب ليست بين الحوثيين ومكونات أخرى: قبلية أو حزبية أو عسكرية. -

  .ال يملك مليشياتواإلصالح ليس طرفا في الحرب  -

  .وأنه ال يوجد طرف منتصر ،" أن الحرب تراوح مكانها :تأخذ على التقرير القول -

 الحرب بالطائفية أو الجهوية .ترفض توصيف  -

 مالحظات على التوصيات:

 وإنما بين سلطة وبين طرف انقلب على السلطة والحوار . ،تنتقد توصيف الحرب بأنها بين طرفين -

 تنتقد تجاهل اعتداءات الحوثيين . -

 تجاهلت التوصيات المختطفين والصحفيين والتعذيب . -

 تعامل الشرعي مع السعودية.الشرعي وال تميز بين التعامل مع إيران غير -

وإطالق  ،وإعادة المقرات والمنهوبات ،تقترح إضافة بند يطالب الحوثيين بتطبيع الحياة السياسية -

 الحريات الصحفية .

جراء إلويطالب بأن يشمل ا ،تعترض على المطالبة برحيل صالح وهادي ومحسن( 11في بند ) -

 الحوثيين. (الترحيل)

 

 أنصار الله: النقاط األساسية في ورقة

  .تؤكد على العنوان موردة العديد من الشواهد -

. تقترح عرض البحث على هذه .تعترض على عدم توجيه السؤال لألطراف التي تم اللقاء معها -

  .األطراف

  .فهو كما ترى على السلطة والثروة ،تعترض على توصيف الصراع بالطائفي -

 الوهابية . تنكر عدائية أنصار الله للغرب أو للسعودية أو -

مدللة بالورقة المقدمة  ،نافية العداوة بين أنصار الله والجنوب ؛ترى أن العداء موجه ضد التطرف -

 في الحوار لحل القضية الجنوبية .

 ترفض إطالق تسمية المتمردين على الحوثيين . -

 تنكر تحول أنصار الله كحركة إحيائية  إلى مليشيا . -

 سعودية تنظر للصراع كصراع طائفي.تتفق مع التقرير بوجود جماعات  -

 تعترض على وجود صالح في أي حل. -

 وتشير بدون إبداء رأي إلى رحيل صالح وهادي ومحسن . -

 وأن مشروعهم مشروع كل الشعب. ،إلى نزول أنصار الله إلى الساحات تشير -

 .(وهذا مهم،)تؤكد أن الصراع قد قوى القاعدة والدواعش -

 مسئولية الحرب .تنتقد تحميل أنصار الله  -

 ترى أن تنظيم حمل السالح مهمة مجلس األمن وليس التحالف. -

 بينما المجتمع كله رافض للعدوان.  ،نصار اللهأالقوة المناهضة للعدوان ب تنتقد حصر -

 

 :الشعبي العام النقاط األساسية في ورقة المؤتمر

 الحرب إلى الحديث عن السالم . مشيدا باالنتقال من الحديث عن ،يشيد بالعنوان كورقة أنصار الله -

 وإن رأى أنه أفضل من التقارير السابقة . ،التقرير لم يكن متوازنا -

 يرفض تسمية عهد صالح بالدكتاتوري . -

 للصراع. ينتقد الطابع الطائفي -

ا وأن السعودية تلقى الدعم من أمريك ،السعودية ،إيران :لحرب أبعادا إقليميةليتوافق مع التقرير في أن  -

 وبريطانيا وفرنسا وبغطاء أممي.
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 ،وذهاب بعض الدعم للجماعات المتطرفة ،وما تسمى المقاومة ،يتوافق التقرير في دعم السعودية للقبائل -

 مؤكدا أن هناك دعما مباشرا للجماعات اإلرهابية .

معترضا على رؤية التقرير لقوة صالح  ،فيالطائ –يرفض الطابع الجهوي للصراع أو الطابع الجهوي  -

مدلال على تواجد صالح في المناطق  ؛والحوثيين في مناطق الشمال وقوة المقاومة في المناطق الشافعية

 الساحلية وتعز.

 األهم إشارته لتوسيع نشاط الجهاديين الذي يصعب ضبطه . -

 يعترض على تسمية وجود صالح وأنصار الله في الجنوب بالغزاة. -

عرض أو يتفق مع الجانب اإليجابي في التقرير من التحذير من استيالء االنفصاليين الجنوبيين ي -

 والمتطرفين من القاعدة .

وتجاهال  ،معتبرا ذلك تبنيا للموقف السعودي ؛ينتقد اإلشارة إلى خطورة التصعيد على الحدود مع السعودية -

 وتجاهل لدعم السعودية للمتطرفين . ،لحق اليمنيين في الدفاع عن أنفسهم

 يثني على اقتراح  التقرير إجراء مشاورات بين الحوثي وصالح من جهة والسعودية من جهة أخرى. -

 ويعتبر ذلك تخفيفا على العدوان . ،يعيب على التقرير اإلشارة إلى البنية التحتية -

 دم احترام حقوق اإلنسان .وع ،يعيب على التقرير عدم اإلشارة إلى الوضع اإلنساني الكارثي -

 يصف التوصيات بالتحيز . -

 يصف التوصية الموجهة للسعودية وصالح والحوثيين باإليجابية . -

 وعدم االهتمام بمعاناة اليمنيين. ،يعيب االهتمام بمخاوف السعودية -

 يشيد بالتوصية الموجهة لمجلس األمن . -

 ( 9رقم )

 .2اآلخر في جنيف التوصية الموجهة ألنصار الله منحازة للطرف  -

 .2111التوصية الموجهة لصالح عودة للمربع األول الداعي للفوضى الخالقة عام  -

 يرفض التوصية بخروج صالح، محسن، هادي. -

وحماية  ،وفك الحصار ،والتزام التسوية ،" وقف تصعيد الصراع 11يؤكد على التوصية رقم  -

 . "صنعاء

 

 (  61و 61رقم )

الستئناف الحوار ؛ التوصية الموجهة لألحزاب والمنظمات يتفق على إجراء حوار بين األحزاب والمنظمات 

 وال يشير إلى الشباب. ،وتمثيل المرأة ،برعاية األمم المتحدة

 يقترح أن يكون دور منظمات المجتمع المدني دور رقابي . -

فالدكتور يتحدث عن رفض إظهار  18إلى  14التوصية الموجهة للسعودية واإلمارات من رقم  -

ويطرح رأيا ليس في التقرير عن صراع سعودي إماراتي لتقسيم  ،الصراع كصراع سني شيعي

منح حق تقرير المصير من قبل اإلمارات يو ،ر السعودية على الشماليطفتس ،اليمن فيما بينهم

 للجنوب.

و متناقض وه  ،كري المقدم للحوثيينووقف الدعم العس ،مطالبة إيران بالتفاوض المباشر مع السعودية -

 ويدلل بالحصار على اليمن. ،مع ما جاء من أن دور إيران يقتصر على الدعم اإلعالمي فقط

حث إيران لتشجيع الحوثيين على المشاركة في المفاوضات مشيرا إلى  18في التوصية رقم  -

 والتنازالت التي قدموها لصالح التسوية. ،2و1حضورهم جنيف 

  :ألساسية المقدمة من حزب الحقالنقاط ا



16 
 

ناقدا عدم اإلجابة على السؤال " هل السالم  ،مشيدا بالعنوان ،يصف التقرير بالدقيق والموضوعي -

  .ممكن؟"  ويعطي األولوية لوقف الحرب

يشير الدكتور أو يتصور أن القاعدة واإلصالح والسعوديين وكل المرتبطين بالرياض يقاتلون معا  -

 كطرف واحد.

 يرى أن موجة االستياء من حكومة هادي قد سهلت ألنصار الله االستيالء على السلطة.ال  -

ويحمل الحكومة  ،يأخذ على التقرير عدم اإلشارة إلى اتفاقية السلم والشراكة والملحق األمني -

 . 22مادة  2في الفقرة  2المادة  –والحوثيين عدم االلتزام 

 توصل إلى اتفاق ينهي األزمة .لية إفشال الئويحمل العدوان السعودي مس -

 يعترض على تسمية القاعدة وتنظيم الدولة اإلسالمية بالجهاديين.( 6)مادة  -

 يعترض على تسمية السنة والشيعة.( 1مادة ) -

 ...يختلف مع الرأي المقدم في التقرير من أن الهجوم على الحدود يزيد من تعقيد األوضاع(  8مادة ) -

 يتوافق مع رؤية المؤتمر.وهو ما  ،ويرى عكس ذلك ،الخ

ة وهو ما يتطابق مع مالحظ ،يشير إلى التناقض في الدعوة إليقاف الدعم العسكري اإليراني( 9مادة ) -

 المؤتمر الشعبي .

 .(يتكرر ذلك في معظم األوراق.)ترفض التقسيم على األساس الجهوي والطائفي(  19مادة ) -

بما يعني رفض االعتراف بوجود  ؛بالتكتيكييرفض تسمية تحالف صالح وأنصار الله ( 12مادة) -

ولكن وقائع الحرب ألكثر من عام تؤكد أن العالقة قد اتخذت مسارا أبعد من التحالف ) ،تحالف أصال

 . (التكتيكي

يبرر إلصدار اإلعالن الدستوري بحالة الفراغ التي تركتها استقالة هادي ورفض  (13مادة ) -

 .(هكذا!)حضر لتهدئة الزخم الثوري اإلصالح والمؤتمر توقيع إعالن أو م

ولكنه  ،يتفق مع التقرير في اختالف وجهات النظر حول أسباب فشل العملية االنتقالية (14مادة ) -

 يحمل المسئولية هادي، ويجعله السبب الرئيس مدلال بسعيه للتمديد لنفسه.

 ،ة لفظايين يدعمون الفدراليفإن التقرير يرى أن الحوث ،فيما يختص بشكل الدولة واألقاليم (12مادة ) -

 لكنهم يحيلون األمر للدراسة قبل تحديد عدد األقاليم .

ورفض اإلصالح  ،مطالبة أنصار الله بحكومة انتقالية يشاركون فيها مطلب عادل( 16مادة ) -

 مع اختالف غرض كل منهما . ،والمؤتمر هذا الطلب

ما إلى أن القاعدة وتنظيم الدولة كشيء  ينظر حزب الحق وأنصار الله والمؤتمر إلى حد (19مادة ) -

 واحد كالهما يدعم هادي وفي هذا قصور في الرؤية .

جمع طيفا حيث ت ؛ينتقد الدكتور رؤية التقرير " أن الكتلة المعادية للحوثيين أكثر تنوعا (21مادة ) -

 واسعا من اإلسالميين السنة واالنفصاليين الجنوبيين .

 داعيا العودة لمخرجات الحوار . ،طراف الرؤية لمستقبل اليمنيشكك الدكتور امتالك هذه األ -

 ويطالب باإلشارة لمسئولية التحالف . ،يشيد بإشارة التقرير إلى غياب القانون في عدن (21مادة ) -

 ولم يشر إلى الحل . ،ألنه أشار إلى سيطرة القاعدة على حضرموت ؛ينتقد التقرير (22مادة ) -

والدكتور يدرك أن ) .يتساءل مع التقرير عن تصاعد  دور السلفيين ومعدي التقرير (23مادة ) -

 ؛ -ال سمح الله -وإذا ما استمرت الحرب  ،الصراع  قد أفسح المجال لهذه القوى بالتوسع واالنتشار

ا ونماذج أفغانستان والعراق وليبيا وسوري ،فقد تفلت من أيدي الجميع، وتصبح حرب الكل ضد الكل

 . (هدةشا

 يقترح إشراك  القوى السياسية منذ البداية في الحوار. (24مادة ) -

 

 :النقاط األساسية في ورقة الحزب االشتراكي
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يرى أن العنوان يستدعي البحث عن أسباب الحرب، ويفرق ما بين الرغبة في السالم واإلرغام عليه  -

. 

 .للحرب"يقترح إعادة صياغة العنوان ويطرح بديال " الوقف الفوري  -

 بون في اليمن".ر"المتحا التعرف على كل ما تريده أطراف الحرب، ويقترح عنوانا آخر -

ويعيب استخدام المصطلحات والتسميات استخداما  ،بالتوصيفية والنقل من لون واحد "الورقة"يصف  -

 وينتقد وصف حكومة هادي بالركيكة. ،" يمثل باالنفصاليين .غير محايد

مؤكدا أن الذي ،  2112يصحح المعلومة بأن هادي استقال تحت الضغط في يناير  (2في رقم ) -

 .(وهو مصيب)، استقال حكومة باسندوة

 وعدم رواية األحداث كما جرت في الواقع. ،كما يسميها بالمغالطة "الورقة"يتهم  -

 ينتقد اإلشارة والربط بين إقامة هادي في الرياض ومعاناة الناس في اليمن . -

  .لى الورقة عدم اإلشارة إلى خطاب الحرب الشهير لصالحيعيب ع -

هول وينتقد استقاء المعلومة من مج ،وأن السعودية قد ترى في بحاح البديل، ينتقد القول بضعف هادي -

. 

 ولم ،وصوال إلى استنتاجات صحفية غير موضوعية ،تم جمعها على منهج غير واضح( 8 ةالورق) -

 . تستطلع آراء شخصيات حية وفاعلة

 في التوصيات  (11)

ويتساءل من أين جاء إذن ؟ نافيا أن تكون  ،لم تذكر الورقة األطراف التي تم تلخيص وجهات نظرها

 بحثا.

هي و ،ولم تورد الرؤية المغايرةألسباب دوافع الحرب، لم تقل شيئا ذا أهمية "الورقة "يرى أن  (11)

 رغبة صالح في العودة للحكم هي األساس .

 :ورقته إلى  خالصةيصل في 

 تتبنى وجهة نظر واحدة . -1

 غير واضحة المنهج وتتسم بالتكرار والتحيز . -2

 لم تجب على السؤال الذي وضعته عنوانا لها. -3

 التوصيات يغلب عليها طابع التمني وليست واقعية. -4

 :النقاط األساس في ورقة الدكتور إسماعيل الوزير

 عما يجري في المنطقة العربية . يرى الدكتور أن ما يجري في اليمن ال يختلف -1

 ." كل" مشددا على  –هدف الحرب اليمن كل اليمن  -2

 تمكين االتجاه السلفي من السيطرة على القرار السياسي . -3

مبيعات األسلحة البريطانية األمريكية الفرنسية للسعودية واإلمارات واالستفادة اقتصاديا من عدوان  -1

 التحالف.

 

 قراءة داخل القراءة

قراءة األوراق المقدمة من قبل ممثلي األحزاب في " فريق الدعم االستراتيجي : المؤتمر ، اإلصالح ، قبل 

 االشتراكي ، أنصار الله ، حزب الحق.

ن هموم بصورة عامة هناك هموم خاصة بكل ورقة من األوراق آتية م وربما أعدت القراءة . كنت قرأت التقرير

 عو إليها .ويد الحزب والقضايا التي يتبناها

وهناك هموم لمعدي األوراق كمواطنين يستشعرون خطورة وضع بلدهم ووطأة الحرب المدمرة عليهم والقلق على 

 مستقبلهم ومستقبل بلدهم وكيانهم .
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ومع ذلك فإن  ،وهي خالفات لألسف تصل حد المواجهة ،أصحاب األوراق أيضا يعكسون خالفات أحزابهم

فورقة  ؛وهو مطلوب وسنة من سننن الله في الحياة والكون والطبيعة ،لرأيمالحظاتهم ال تتجاوز اختالف ا

ح منكرة أن اإلصال ؛-كموقف لإلصالح -اإلصالح تتضمن قدرا من تبرير الحرب كحرب بين شرعية ومتمردين

لعلي و طرف في الحرب أو امتالكه مليشيات، مع أنه يتقاسم النفوذ في القبائل المتقاتلة "مشايخ حاشد آل األحمر"

 ينتمون إلى اإلصالح إما وأرحب وتعز وغيرها مأربن مقاتلو والكثيرو، محسن المحسوب عليهم مليشيا الفرقة

 كأعضاء أو موالين.

شأن  الطائفي للحربتعلن التعاطف مع الحرب وتعتقد القدرة على الحسم. ترفض أو تنكر الطابع   -

فرفض أو إنكار الطابع الطائفي والجهوي مشترك أعظم بين أوراق أطراف  ؛قغالبية األوار

 االختالف والصراع.

 ،انتقادها للتقرير يتركز على المطالبة بموقف متشدد ضد الطرف اآلخر: صالح وأنصار الله وإيران -

 ومطالبة باإلفراج عن المختطفين والمعتقلين وإدانة لممارسات هذين الطرفين.

 ر اللهأما ورقة أنصا

  فتأكيد على إمكانية السالم. -

 تعترض على التفسير الطائفي والجهوي للصراع شأن اإلصالح واآلخرين . -

ء متهمة السعودية بإعطا ؛الملح األهم في ورقتها اإلشارة إلى أن الصراع سياسي على الثروة والسلطة -

 الصراع البعد الطائفي .

الموت  "اللعنة على اليهود،وهو ما يتصادم مع شعار  ، الله للغرب وأمريكا تنفي عداء أنصار -

 وطويل. وهي نفي لصراع دام   ،كما تنفي العداء للسعودية أو الوهابية .الخ ...ألمريكا

 والرأي مضمر في ورقة المؤتمر. ،-شأن ورقة حزب الحق -قد تسمية أنصار الله بالمتمردينتتن -

 عكس ورقة الوزير العضو القيادي في (يع العربيثورة الرب)تبدي تعاطفا واضحا مع ثورة الشباب  -

 أنصار الله.

 وهذا ما يطرحه التقرير والواقع .  ،تشير أن الصراع قد قوى القاعدة والدواعش -

 تشير إلى رفض تشريك صالح في أي عملية سياسية. -

فقيادة اإلصالح الحقيقيين خارج صنعاء إن لم  ؛اآلراء المقدمة نتفق أو نختلف معها ليست كل شيء -

 واآلراء المقدمة ال تتجاوز التبرير. ،تكن خارج اليمن

 

 ورقة المؤتمر الشعبي العام

 .ينتقد غياب التوازن في التقرير -

 - ككل األوراق -ويرفض  ،رافضا توصيفه بالدكتاتوري ،يدافع عن عهد صالح كعهد ديمقراطي  -

 في للصراع .الطابع الجهوي أو الطائ

وأن  ،يؤكد على البعد اإلقليمي للصراع، وعلى الدعم السعودي لالتجاهات المتطرفة اإلرهابية -

والحقيقة أن للجماعات اإلرهابية عالئق بأطراف )اإلرهابيين قد حلوا محل القوة الشمالية  الجنوب.

 .(يضا أوبأطراف دولية  ،وباألخص بصالح ومحسن ،الصراع

يتوافق المؤتمر وحزب الحق في أن نقل الصراع إلى الحدود مع  السعودية قد يؤدي إلى الحل على  -

لى الحدود الذي قد يطيل أمد الحرب ويزيد من إشعالها عالعكس من رؤية التقرير المحذرة من التوتر 

. 

عتبرا ذلك م في حين يتفق التقرير في الدعوة إلجراء مشاورات بين صالح أو الحوثيين والسعوديين -

 رغبة المؤتمر الشعبي العام .

 تتوافق ورقة المؤتمر والوزير " أنصار الله" على إدانة تدمير البنية التحتية. -
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ألنها  ؛فيما يتعلق بخروج صالح ومحس وهادي فإن المؤتمر يرفضها بشدة ويرفضها اإلصالح -

 .م طرفا في الحربمطالبة بضم الحوثيين باعتباره ،تساوي بين رئيس مخلوع ورئيس منتخب

أما أنصار الله فيتسم موقفهم بالحياد،  ويطالب حزب الحق برحيل صالح . محسن .هادي . واضح  -

ينفرد المؤتمر باقتراح أن يكون دور منظمات المجتمع  أن كل طرف يريد ترحيل الخصم فقط .

مخرجات الحوار و  المدني دور رقابي، ويدعو لتمثيل المرأة، و ال يشير إلى الشباب الذين أعطتهم

مشروع الدستور الجديد و مبادرة التعاون الخليجي و القرارات الدولية دورا في العملية السياسية. 

 والموقف يعكس أو يعبر عن الموقف من ثورة الشباب.

 هناك مشترك عام ما بين كل األوراق، وهي رفض االعتراف بالبعد الطائفي أو الجهوي للصراع.  -

 وهناك مشترك في مستوى ثان بين حلفاء الحرب المؤتمر وأنصار الله و حزب الحق.  -

وهناك في الجهة الثانية مشترك ما بين اإلصالح وإلى حد  الحزب االشتراكي من مواقع مختلفة..  -

 الطرفان يرفضان إدانة هادي أو الشرعية، ويحمالن صالح وأنصار الله مسئولية الحرب. 

لمؤتمر المقدمة باسم الدكتور طه الهمداني، وهو من القيادات الكبيرة والكوادر ربما كانت ورقة ا -

السياسية المرموقة معبرة حقيقة عن موقف القيادة المؤتمرية، مع األخذ في االعتبار أن الحرب شيء 

 و التبرير السياسي أو الرؤية السياسية شيء آخر. 

سر الحوري، وهو عضو قيادي في الحزب قد أن ورقة حزب الحق المقدمة باسم الدكتور يا اكم -

عبرت بعمق وموضوعية عن حقيقة موقف الحزب.. واألهم أن قراءة الحوري قد تتبعت التقرير 

فقرة فقرة و بندا بندا، وقدمت مالحظات معللة نتفق أو نختلف معها،  لكنها تبقى ثمرة جهد وقراءة 

 .ن  أوت

حزبهم )البعد الفكري  ديمي قد عكست رؤيةقيادي وأكا إسماعيل إبراهيم الوزير، وهو ورقة الدكتور -

و األيديولوجي(، وال يمكن التقليل من أهمية األوراق المقدمة من األحزاب األخرى، لكن ربما كان 

 المأخذ  يتجلى في السرعة وعدم القراءة المتأنية .

 وضع قلق محاصرويمكن أن نجد العذر لورقة اإلصالح في وضع الحزب داخل مدينة صنعاء؛ فهو  -

بسبب اعتقال جزء من قيادتهم، وعدم القدرة ؛ ويواجه أعضاؤه مخاطر عديدة ،بتهم الخيانة والعمالة

 على التعبير عن أنفسهم، فهم محاصرون بالوضع السائد في العاصمة.

و أنا هنا أتحدث فقط عن األوراق . أما الوضع السياسي، فالضحية في صنعاء قد يكون جالدا في  -

 آخر، وقمة المأساة أن يكون الضحية جالدا والجالد ضحية.مكان 

يالحظ أن كل طرف ينظر للحرب أو السالم من موقع حزبه من هذه الحرب، ولألسف فإن أفق  -

 السالم الزال غائما،  لكن التطلع إليه حاضر بقوة.

ة متماسكة ية قويالفوبيا من نكش وجع الطائفية والقبائلية والجهوية مؤرق ؛ فاليمن تركيبتها القبل -

وفاعلة، والحكم تاريخيا قام على تحالف قبائل وجهات ومناطق، وبتفكك هذه المكونات وتصارعها 

ينهار الكيان، و كثيرا ما أدى الصراع إلى استدعاء التدخل الخارجي. والطائفية بمعنى مجموعة من 

 يها وتتمسك بها أمر مشهود فيالبشر لها قيمها و تقاليدها وعاداتها كهوية ثانوية وصغيرة تحافظ عل

المجتمعات البشرية كلها ، ولدى األمم والشعوب المختلفة، وليس في ذلك ما يعيب، بل هي جزء 

، ولكن الخطر كل الخطر هو التوظيف األيديولوجي  -أي كيان -أساس للتنوع و التعدد الحيوي للكيان 

 والسياسي والحزبي للطائفية أو القبيلة أو المذهب.

اليمن فإن وباء التوظيف موجود لدى األحزاب التقليدية والحكم التقليدي القديم، وقد انتشر الوباء وفي  -

  أويسارية؛ ففي بلد حرم من التصنيع حتى في األحزاب السياسية الحديثة: إسالمية كانت،أو قومية،

قابات بما فيها الن وهمشت فيه النقابات والكيانات الحديثة والمجتمع المدني ،ومن المؤسسات الحديثة

فإن المجتمع التقليدي بتركيبته العتيقة يظل قائما  العمالية والمهنية والصحافة و األحزاب والنوادي،

 قويا و مؤثرا،  وتتخذ الصراع فيه طابعا مجتمعيا رغم الدعاوى السياسية الطويلة العريضة.

لوطنية والقومية الجامعة، ولكن والدولة وحدها هي القادرة على صهر المجتمع، وخلق الهوية ا    -

في ظل ضعف الدولة ، أو تفككها و غيابها شأن اليمن اليوم، و العديد من البلدان العربية فإن البديل 

 الواقعي والموجود فعال  هو العودة للمكونات األولى؛ لحفظ المصالح وحماية النفس.
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ن امتدادها في الجيش وفي األحزاب خالل الخمسين السنة الماضية تراجع وضعف دور القبيلة، ولك  -

المستندة إليها، والحفاظ على عصبياتها البالية، وضعف التمدين والتحديث كلها أسهمت في قوة أداء 

 هذه المكونات، وتظل الحرب الرافد األساس الستمرار نفوذها وحضورها الطاغي.

 ي الفكر والسلوك.. خوفوالقبيلة وإن ضعفت كقوة بشرية ورابطة مجتمعية فإنها حاضرة بقوة ف -

الزميالت والزمالء معدي  األوراق من هذا الداء العضال نوع من التعويذة وتزكية النفس، أو إنكار 

 في غير محله.

صحيح ما أشارت إليه األستاذة هناء العلوي من أن الصراع سياسي، ولكنه يرتدي أقنعة الجهوية     -

يمكن المعالجة إال بالتشخيص الدقيق، والمعالجة الصحيحة  والطائفية والقبائلية والساللية...الخ. وال

باإلقصاء والتهميش وال بقوة السالح والفتن و الحروب، وإنما بالتربية و التعليم،  ليس باإلنكار وال

وخلق مناخات التفتح والحداثة: الحرية، واحترام حقوق اإلنسان، وتحديث البنية المجتمعية الهرمة 

 والمميت.بكل موروثها الميت 

 كوابيس الحرب و حلم السالم -

ال تزال كوابيس الحرب تجثم على اليمن، ولعلها المرة األولى في التاريخ الحديث والمعاصر تشمل  -

الحرب اإلجرامية اليمن شماال وجنوبا ، شرقا وغربا، وتمتد آثارها المدمرة إلى أجزاء الجسم اليمني 

 كله.

والخارجية المنخرطة في الحرب على حسم عسكري عاجل قبل عام راهنت كل األطراف الداخلية  -

ومؤكد، وبعد مضي األسابيع واألشهر بدأت الحرب تتسع وتتطاول، وبدأت كلفتها البشرية والمالية 

 ووقودها من العدة والعتاد تكبر. 

وبدأ العجز عن الحسم يظهر على األطراف كلها.. ربما أدرك المتحاربون مؤخرا حكمة الشاعر  -

سالمي عمرو معد يكرب. وحقا فان البرم بالحرب، وكراهيتها و طنيا وعربيا إلم: الجاهلي االمخضر

 و دوليا، وتزايد الضغوط واإلدانات الدولية قد ساعد ويساعد على إصاخة السمع لدعوات السالم.

المؤشرات ال تزال في بدايتها، والمستفيدون من الحرب كثر، وهم يعملون بكل السبل واألساليب  -

 منع انتصار السالم.ل

وسؤال ينتصب كقوس قزح في سماء اليمن، واألطراف المقاتلة والمتقاتلة تزداد ضعفا  ،السالم ممكن -

 و تفككا، ورهانها على الحرب يتآكل، وإرادة السالم تقوى وإن ببطء. 

تشخيص الحالة العامة مهم.. التقرير المقدم من مجموعة األزمات الدولية تشخيص للحالة،         -

 وتلمس صادق، وسؤال واقعي يتطلب اإلجابة، والتقرير فيه محاوالت جادة لإلجابة.

حاولت األوراق اإلجابة، ويبقى االنشداد لألحزاب واالتجاهات مفهوما .. اإلرادة الخيرة في الحياة    -

 وحب السالم تنتصر في النهاية؛ "فالحياة اقوى من الموت ".

األمر الجلي في الحرب اليمنية وربما في دول الربيع كله هو التشبث بالكراسي والدفاع المميت        -

 والمستميت عن السلطة، وقوة القوى التقليدية.

اطشة فاسدة ومستبدة، الشرعيات الثورية في الوطن العربي كله تحولت إلى قوة عسكرية ب       -

ة، وشخصنة السلطة حد العائلة، ودمرت المجتمع، يوأصبحت قوة قمع ضدا على البناء والتنم

وصادرت حرياته العامة والديمقراطية، وحرية الرأي والتعبير، واستأثرت بالمال العام كملكية 

 خاصة.

فاسدة المستبدة، وقد أعاقت بناء ن، األولى : المركزية الطاغية الين مزمنتلتياليمن مشك تواجه       -

الدولة العصرية الحديثة: دولة النظام والقانون والمواطنة، وهي التي دعا إليها حزب األحرار، وقامت 

)الميثاق المقدس( حينها، وال تزال بنوده تنتظر  ، وصيغ دستور ديمقراطي 48من أجلها ثورة 

قات اليمن كلها، ودمرت مدينة صنعاء بإغراقها التطبيق حتى اليوم. هذه المركزية البليدة عطلت طا

 بكل مشاكل ومآسي اليمن، ومعاناة كل اليمنيين، واختزلت قضايا اليمن في سلطة عاجزة فاسدة.

 ،الثانية: االنفراد بالسلطة وعدم القبول باآلخر، واالعتماد على حكم الغلبة والقهر           -

 اسية واالقتصادية والثقافية. والمعالجات األمنية لكل القضايا حتى السي
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األطراف التي ينتظر لقاؤها في الكويت هي كل المشكلة، فهي من حكمت في الماضي،           -

وتريد الحكم مجددا وبقوة السالح والغلبة، والمشكلة أنها جزء أساسي من الحل، لكنها تريد أن تكون 

 كل الحل، وكل االقتسام. 

 يقف التفكك في لتفكك واالنقسامات في مجتمع مفكك ومنقسم، والالملمح األخطر تزايد ا        -

المجتمع، وإنما الرأس أيضا متصارع؛ فالخالفات على القسمة والغنائم قبل الحسم، ويبدو أن الخالفات 

حاصلة في الحلفاء بقيادة العربية السعودية، وكلها قد تؤدي إلى إطالة أمد الحرب، ويخشى في حالة 

ى الحل تعويم الحرب ويمننتها ومن ثم نسيانها، شأن الصومال وأفغانستان، وإطالة عدم التوافق عل

أمدها سيؤدي إلى بروز مرتزقة حرب جدد، والعبين أكثر عنفا  وتطرفا . وكما أشارت بعض األوراق 

 فإن البديل المحتمل: القاعدة والدواعش؛ لتصبح الحرب " حرب الكل ضد الكل".

اخلية وهي ضعيفة بما يكفي ويزيد، فإن العوامل الخارجية تصبح هي في ظل ضعف العوامل الد  -

 األقوى واألكثر فاعلية. 

أشارت التوصيات في التقرير وبعض األوراق على حث السعودية وإيران على الضغط على حلفائهم  -

وكلها مهمة في فرض  في الداخل، وتشجيعهم على التحاور، ووقف القصف الجوي، وفك الحصار،

 لسالم.خيار ا

وتستطيع الدول الكبرى واألمم المتحدة ومجلس األمن أن تصعد الضغوط على مختلف أطراف   -

الحرب بما في ذلك دول اإلقليم وتحديدا  السعودية واإلمارات وإيران لوقف التدخل، وحث حلفائهم 

 على التحاور والجنوح للسلم.

 مؤشرات الوضع حاليا 

 اف الحرب في الحسم .وفشل كل أطر ،استعصاء الحل العسكري -

 رغم العجز عن الحسم وإن ضعف بدرجة كبيرة. ،الرهان على الحرب مازال قائما -

يضا في تحقيق أي قدر من النجاح في مختلف المجاالت أالعجز عن الحسم العسكري يترابط مع العجز  -

 ومناطق الجنوب وخذالن تعز . مأربفي المناطق " المحررة"  وتحديدا 

األطراف سواء الداخلية أو الخارجية له عالقة بهذا الوضع المعقد، وللقضية أسباب اختالف كل  -

 أخرى ربما أكثر أهمية.

 قوة العوامل الخارجية وضعف الداخلية . -

وضعف األدوات السياسية المدنية واإلرادة  ،وداخل الضعف الداخلي ضعف أكبر للحياة السياسية -

 الوطنية .

 كل اليمن. ئد فياالتفكك هو الوباء الس -

لى سقوط إوسوف يؤدي في نهاية المطاف  ،مزيد من التمزق والتفكك إلىاستمرار القتال يؤدي  -

وانتصار صالح  ،الشريعة وأنصارالجنوب كل الجنوب ومناطق عديدة في الشمال بيد القاعدة 

وطنية لوربما ينشأ أكثر من كيان بمسميات مختلفة ودون ا ،والحوثيين في مناطق معينة في الشمال

. 

 استمرا. إنالضربات األمريكية والتدخل السعودي يقوي القاعدة وال يضعفها  -

 ،التوصيات الموجهة لألطراف كلها الداخلية والخارجية مع أخذ بعض مالحظات األوراق مهمة -

خلق حركة سالمية و ،تقوية اإلرادة الداخلية -مساعي الحل جانب إلى  -ولكن األهم من وجهة نظري 

نزل إلى المساجد واألسواق والميادين العامة واألحياء السكنية واألرياف والقرى والقبل مؤيدة ت

ورصد جرائم  ،وخلق وعي وطني سالمي يتصدى لتجار الحروب بالكلمة الطيبة ،لرفض الحرب

 نجم عنها من آثار تدميرية . الحرب وما

وحتى إذا وصلت  ،فهي مصدر رزق وثراء وسيطرة ؛أطراف عديدة حريصة على استمرار الحرب -

فال يعدو األمر أن يكون جولة من جوالت الحرب الممتدة ألزمان  ؛هذه األطراف إلى التوافق والحل

 متطاولة كرغبتها .
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وإعادة  ،والعودة إلى مخرجات الحوار ،إن غياب مشاركة المرأة والشباب ومؤسسات المجتمع المدني -

 ،ودراسة األقاليم ،ة على تنفيذ مخرجات الحوار التي انقلب عليها هاديتشكيل الهيئة المشرف

ي هو المخرج الحقيق -واالعتراف بحق المصير للجنوب، وإنزال مشروع الدستور الجديد لالستفتاء

 وبوابة السالم الكبرى .


