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مقدمة

أعلــن األمــن العــام لــأمم املتحــدة أنطونيــو غوتيريــش ،يــوم اجلمعــة  14ديســمبر/كانون األول
احلالــي ،توصــل األطــراف اليمنيــة يف ختــام مشــاوراتهم يف الســويد ،إلــى تفاهمــات تقضــي بتبــادل
أكثــر مــن  16ألــف أســير ،ووقــف إلطــاق النــار يف محافظــة احلديــدة (غربــي اليمــن) ،وانســحاب
جميــع القــوات املقاتلــة مــن مينائهــا ومينــاءي الصليــف ورأس عيســى ،إضافــة إلــى تفاهمــات أوليــة حــول
محافظــة تعــز (جنــوب غربــي اليمــن) .يف حــن أخفقــت املشــاورات يف التوصــل إلــى تفاهمــات حــول
ملفــات أخــرى كاالقتصــاد والبنــك املركــزي ومطــار صنعــاء ،وبالرغــم مــن التفــاؤل الــذي أبدتــه األمم
املتحــدة والترحيــب الدولــي واإلقليمــي باالتفــاق ،إال أن تفســيرات املتفاوضــن املتباينــة ،أثــارت عــددا
مــن التســاؤالت ،حــول طبيعــة االتفــاق وإمكانيــة جناحــه.

مواقف األطراف املتنازعة

نص االتفاق على ثالث قضايا معلنة ،وهي:

1 .1مدينة احلديدة وموانئ احلديدة والصليف ورأس عيسى
تضمــن هــذا امللــف وقف ـاً فوري ـاً إلطــاق النــار يف محافظــة ومدينــة احلديــدة وموانــئ احلديــدة
والصليــف ورأس عيســى ،وإعــادة انتشــار القــوات ملواقــع متفــق عليهــا ،وعــدم اســتقدام تعزيــزات أخــرى،
وإنشــاء جلنــة تنســيق إلعــادة االنتشــار مشــتركة ومتفــق عليهــا برئاســة األمم املتحــدة ،التــي ستشــرف
علــى عمليــة االنتشــار وإزالــة األلغــام ،كمــا ينــص االتفــاق علــى تقــدمي اللجنــة تقريــرا أســبوعيا مــن خــال
األمــن العــام لــأمم املتحــدة إلــى مجلــس األمــن .وتضمــن االتفــاق أيض ـاً تعزيــز دور األمم املتحــدة يف
اإلشــراف علــى املدينــة واملوانــئ التابعــة لهــا ،باإلضافــة إلــى تســهيل حريــة حركــة املدنيــن.
أمــا مــا يتعلــق مبســؤولية أمــن مدينــة احلديــدة وموانــئ احلديــدة والصليــف ورأس عيســى فقــد نــص
االتفــاق علــى أن تقــع علــى عاتــق قــوات األمــن احملليــة وفقـاً للقانــون اليمنــي ،ويجــب احتــرام املســارات
القانونيــة للســلطة ،وإزالــة أي عوائــق أو عقبــات حتــول دون قيــام املؤسســات احملليــة بــأداء وظائفهــا،
ومــن ضمنهــا املشــرفون ،ويتــم اســتكمال إعــادة االنتشــار املشــترك الكامــل لــكل القــوات مــن مدينــة
احلديــدة وموانــئ احلديــدة والصليــف ورأس عيســى خــال مــدة أقصاهــا  45يوم ـاً مــن دخــول وقــف
إطــاق النــار ح ّيــز التنفيــذ.

2.2تبــادل األســرى واملعتقلــن ،وهــو امللــف الــذي مت االتفــاق عليــه قبــل
املشــاورات.
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أكــد االتفــاق حــول هــذا امللــف علــى إطــاق ســراح جميع األســرى واملعتقلــن واملفقوديــن واحملتجزين
تعســفياً واملخفيــن قســرياً واملوضوعــن حتــت اإلقامــة اجلبريــة ،ومــن بينهــم وزيــر الدفــاع الســابق
محمــود الصبيحــي ،وشــقيق الرئيــس ناصــر منصــور هــادي ،والسياســي محمــد قحطــان.
وأشــار االتفــاق أيضــاً إلــى تأســيس فريــق عمــل تقنــي مبشــاركة احلكومــة اليمنيــة واحلوثيــن
ومكتــب املبعــوث اخلــاص لألمــن العــام لــأمم املتحــدة باليمــن ومنظمــة الصليــب األحمــر الدولــي ،يركــز
بشــكل حصــري علــى األوجــه اللوجســتية والتقنيــة للتبــادل.

3 .3التفاهمات حول تعز.
تضمنــت التفاهمــات حــول تعــز تشــكيل جلنــة مشــتركة مــن الطرفــن تضــم ممثلــن مــن املجتمــع
املدنــي ومبشــاركة األمم املتحــدة ،ويســمي الطرفــان ممثليهمــا يف هــذه اللجنــة ،وتُس ـلَّم األســماء إلــى
مكتــب املبعــوث األممــي لــأمم املتحــدة يف موعــد ال يتعــدى أســبوعاً مــن تاريــخ انتهــاء مشــاورات الســويد،
بعــد ذلــك حتــدد األمم املتحــدة موعــد ومــكان االجتمــاع األول للجنــة املشــتركة ،ثــم حتــدد اللجنــة
صالحياتهــا وآليــة عملهــا ،وتقــدم تقريــراً عــن ســير أعمالهــا إلــى االجتمــاع التشــاوري.
جــاء هــذا االتفــاق بعــد محــاوالت تفــاوض متكــررة بإشــراف األمم املتحــدة ،كمــا أتــى بعــد قــرارات
أمميــة لــم تلتــزم جماعــة احلوثــي منهــا بشــيء ،إضافــة إلــى أن هــذا االتفــاق جــاء يف ظــل تفاقــم الوضــع
اإلنســاني يف اليمــن عمومـاً ،وهــي القضيــة التــي بســببها تعرضــت احلكومــة الشــرعية والتحالــف العربــي
للضغــط؛ لتحقيــق تســوية ،وذلــك عبــر التفــاوض مــع جماعــة احلوثــي ،يف حــن يُغفــل املجتمــع الدولــي أن
احلوثــي هــو املســيطر علــى املوانــئ الثالثــة يف احلديــدة ،واملســيطر علــى مــا يأتــي عبرهــا مــن مســاعدات
إنســانية ،وهــو املســؤول األول عــن حصــار تعــز وعــدم إيصــال املعونــات اإلنســانية لهــا ،ولــم يتــم التوصــل
معــه إلــى حــل بشــأن ملفــات أخــرى لهــا مردودهــا اإليجابــي علــى املواطــن اليمنــي؛ مثــل مطــار صنعــاء
والبنــك املركــزي.

حيثيات ومعطيات االتفاق

يأتــي هــذا االتفــاق كذلــك بعــد حتقيــق تقــدم ملمــوس للقــوات املشــتركة املدعومــة مــن التحالــف
العربــي علــى مشــارف مدينــة احلديــدة ،وحرصهــا علــى اســتعادة املدينــة ،وهــو مــا يخشــاه احلوثــي؛ ألن
ســقوطه عســكرياً يف احلديــدة يعــد ضربــة معنويــة ألنصــاره ونهايــة ألكبــر مصــدر متويــل بالنســبة لــه،
واالتفــاق -وإن كان يف ظاهــره نصــراً سياســياً للحوثــي -تــراه احلكومــة الشــرعية انتصــاراً عســكرياً لهــا.
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جــاء هــذا االتفــاق يف وقــت لــم تســتطع فيــه دول التحالــف العربــي حتقيــق منــوذج حقيقــي علــى
األراضــي احملــررة ،إضافــة إلــى تفاقــم الوضــع اإلنســاني املتــردي ،ورصــد املجتمــع الدولــي لهــذه القضيــة
وغيرهــا ،وهــو مــا يجعــل احلكومــة الشــرعية تخشــى أن جتــد نفســها يف قــادم األيــام وحدهــا ،خصوصـاً
يف حــال كانــت هنــاك تفاهمــات مشــتركة بــن املجتمــع الدولــي واحلوثيــن ودول اإلقليــم.
مــن املالحــظ أن هنــاك ضغطــاً دوليــاً كبيــراً مــورس علــى األطــراف ،رمبــا لتغطــي مــن خاللــه
األمم املتحــدة إخفاقاتهــا املتكــررة محليـاً وإقليميـاً ،ولهــذا رحــب اجلميــع باالتفــاق مبــا يف ذلــك املجتمــع
الدولــي واإلقليمــي وخصوصـاً دول التحالــف وإيــران ،فالســعودية رحبــت باالتفــاق عبــر مصــدر مســؤول
بــوزارة اخلارجيــة؛ أمــا اإلمــارات فقــد رحــب وزيــر الدولــة للشــؤون اخلارجيــة فيهــا ،أنــور قرقــاش،
يف سلســلة تغريــدات علــى صفحتــه يف «تويتــر» بالقــرار ،وقــال« :نرحــب باتفــاق الســويد ،ونــرى نتائــج
الضغــط العســكري الــذي مارســته قــوات التحالــف العربــي والقــوات اليمنيــة علــى احلوثيــن يف احلديــدة
يؤتــي ثمــاره ويحقــق هــذه النتائــج السياســية» ،حســب قولــه؛ ورحبــت إيــران كذلــك باالتفــاق علــى لســان
املتحــدث باســم وزارة اخلارجيــة اإليرانيــة ،بهــرام قاســمي ،الــذي أشــار إلــى أن االتفاقيــات بــن األطــراف
تعكــس إدراكهــا حلــال الشــعب اليمنــي.
ومــن املالحــظ أن هــذا االتفــاق ســاوى بــن احلكومــة الشــرعية وبــن املليشــيات املتمــردة (حســب
توصيــف قــرارات مجلــس األمــن نفســه) ،ومــن ثــم فــإن اتفاق ـاً كهــذا قــد يعــد تطــوراً خطيــراً يف امللــف
اليمنــي ،لكونــه لــم يلتــزم باملرجعيــات الســابقة املتمثلــة باملبــادرة اخلليجيــة ووثيقــة احلــوار الوطنــي
وقــرارات مجلــس األمــن ذات الصلــة ،وهــي مرجعيــات ملزمــة للجميــع ،ومــن ضمنهم احلوثيــون ،والعجيب
أن االتفــاق لــم يشــر إليهــا ،وخصوص ـاً القــرار األممــي  2216الصــادر يف أبريــل /نيســان  ،2015وهــو
القــرار الــذي جــرم انقــاب احلوثــي وصالــح ،ودعــا إلــى تســليم مؤسســات الدولــة التــي ســيطروا عليهــا.
مؤسسـاً التفاقيــات قادمــة تلغــي االتفاقيــات
وبنــاء علــى هــذا فإنــه يُخشــى أن يكــون هــذا االتفــاق ِ ّ
والقــرارات واملرجعيــات الســابقة ،وتترتــب علــى ضوئــه قــرارات أخــرى جتعــل احلكومــة الشــرعية طرفـاً
يف النــزاع مثلهــا مثــل احلوثــي ،كمــا أن االتفــاق يســمح باســتقدام قــوات أمميــة لإلشــراف علــى تنفيــذه،
وهــذا مــا يفتــح املجــال لتدخــات دوليــة أخــرى .يف املقابــل فــإن جماعــة احلوثــي وقعــت علــى اتفــاق طاملــا
أســرفت يف التحذيــر منــه.

غموض االتفاق

يــدرك اجلميــع أن التوقيــع علــى بنــود االتفــاق لــم يتــم وخصوصــا ملفــي احلديــدة وتعــز ،كمــا أن
هــذا االتفــاق لــم يســتوعب القضيــة اليمنيــة كاملــة ،إضافــة إلــى الغمــوض يف بعــض بنــوده ،وخصوص ـاً
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تلــك البنــود التــي ترتــب مــا بعــد إعــادة االنتشــار خــارج مدينــة احلديــدة ،حيــث أشــار االتفــاق إلــى أن
«مســؤولية أمــن مدينــة احلديــدة وموانــئ احلديــدة والصليــف ورأس عيســى تقــع علــى عاتــق قــوات األمــن
احملليــة ،وفقـاً للقانــون اليمنــي ،ويجــب احتــرام املســارات القانونيــة للســلطة ،وإزالــة أي عوائــق أو عقبــات
حتــول دون قيــام املؤسســات احملليــة بــأداء وظائفهــا ،مبــا فيهــا املشــرفني» ،فهــذا النــص أحــد النصــوص
ْ
املشــكِ لة ،ســواء فيمــا يتعلــق باملؤسســات احملليــة أو املشــرفني ،ولهــذا يصــر احلوثيــون علــى أن إعــادة

االنتشــار هــي يف توطــن مليشــياتهم املســلحة يف املؤسســات احلكوميــة وإعــادة متوضعهــا باســم القــوات
احملليــة ،كمــا صــرح بذلــك رئيــس وفــد احلوثيــن املفــاوض محمــد عبــد الســام ،خصوصـاً أن جماعــة
احلوثــي مســتمرة يف إغــاق الشــوارع داخــل مدينــة احلديــدة ،وإقامــة احلواجــز ،وتبديــل عناصرهــا
املســلحة املوجوديــن داخــل املدينــة ز َّيهــم الشــعبي بالــزي األمنــي ،ومواصلــة حمــات االعتقــال ،ومحاولــة
حتقيــق اختــراق عســكري جنــوب مدينــة احلديــدة ،حســب اتهامــات احلكومــة الشــرعية لهــا ،إضافــة إلــى
تغريــدات عضــو املكتــب السياســي جلماعــة احلوثــي ،محمــد البخيتــي ،علــى صفحتــه علــى الفيســبوك،
التــي هــدد مــن خاللهــا الســعودية واإلمــارات باالجتيــاح ،كل هــذه املؤشــرات توحــي بعــدم جديــة جماعــة
احلوثــي يف التعاطــي اإليجابــي مــع االتفــاق.
تفهــم احلكومــة اليمنيــة أن االتفــاق يلــزم احلوثيني باخلروج من احلديدة وتســليم الســلطة الشــرعية
مســؤولية األمــن وإدارة املؤسســات بشــكل كامــل ،كمــا ذكــر نائــب رئيــس وفــد احلكومــة املفــاوض عبــد اهلل
العليمــي يف صفحتــه علــى تويتــر ،ويف ذات الســياق يشــير عضــو الوفــد احلكومــي ياســن مــكاوي إلــى أن
هنــاك ضمانــات دوليــة مــن قبــل األمــن العــام لــأمم املتحــدة بــأن الســلطات الشــرعية هــي مــن ستتســلم
هــذه املوانــئ بإشــراف أممــي ،وهــذا قــد يبــدو مســتحيال عنــد جماعــة احلوثــي.

السيناريوهات

بنــاء علــى املــدركات واحليثيــات الســابقة ،وطبيعــة االتفــاق ،فــإن مــن املالحــظ أن املبعــوث األممــي
جنــح نوعــاً مــا يف حتقيــق اختــراق يف امللــف السياســي خروجــاً مــن الضغــط الدولــي حــول احلالــة
اإلنســانية يف اليمــن .لكــن تظــل املشــكلة قائمــة؛ وذلــك أن طبيعــة االتفــاق نفســه لــم يســتوعب القضيــة
اليمنيــة كمــا هــي ،كمــا أن هامشــية تعــز يف االتفــاق ،والتــي توحــي أنهــا ُذكــرت خروجـاً مــن ضغــط بعــض
األطــراف فقــط ،وتركيــز االتفــاق علــى احلديــدة أكثــر ،يثيــر مخــاوف البعــض حــول جديتــه ،إضافــة إلــى
أن غمــوض بعــض البنــود قــد يكــون مبــرراً للتنصــل منهــا الحقـاً ،كمــا أن مصداقيــة األمم املتحــدة نفســها
جتــاه اليمــن لــم تعــد ذات جــدوى ،خصوصـاً أنهــا عجــزت عــن تنفيــذ قــرارات مجلــس األمــن الســابقة.
ولهــذا قــد تكــون أمامنــا ثالثــة ســيناريوهات محتملــة.
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1 .1السيناريو األول :النجاح اجلزئي لالتفاق
يفتــرض هــذا الســيناريو النجــاح اجلزئــي لالتفــاق وهــذا هــو املرجــح ،والنجــاح اجلزئــي قــد ال
يتجــاوز ملــف مدينــة احلديــدة ومينائهــا ،وملــف األســرى ،وخصوصـاً الهامشــيني منهــم ،وهــذا الســيناريو
يبــدو راجحــا إذا كانــت هنــاك أهــداف دوليــة ملــا بعــد النجــاح ،ألن مــن الواضــح أن القضيــة اليمنيــة
أصبحــت ورقــة مزايــدة يف يــد أطــراف أخــرى إقليميــة ودوليــة ،كذلــك يف حــال مــا إذا أبــدت األمم
املتحــدة خطــوات جديــة يف الضغــط علــى األطــراف لتشــكيل قــوات أمــن محليــة يعتــرف بهــا اجلميــع،
ألنــه يبــدو مــن املســتبعد أن يســلم أحــد الطرفــن لآلخــر ،إضافــة إلــى خشــية اجتيــاح القــوات املشــتركة
للمدينــة ،وهــذا مــا يرفضــه املجتمــع الدولــي ،الــذي قــد يضطــر للضغــط علــى جماعــة احلوثــي للتنفيــذ
اجلزئــي لالتفــاق ،نــزوال حتــت األمــر الواقــع.

2.2السيناريو الثاني :فشل االتفاق
تشــعر جماعــة احلوثــي أنــه ليــس مــن مصلحتهــا رفــع يدهــا عــن احلديــدة ،كمــا تــدرك اإلمــارات
العربيــة املتحــدة ،املشــرفة علــى القــوات املشــتركة املرابطــة جنوبــي احلديــدة ،أن االتفــاق قضــى علــى
مصلحتهــا يف اســتكمال الســيطرة علــى الســاحل اليمنــي ومواصلــة تســليم اجلــزء الغربــي مــن اليمــن
لقــوات طــارق صالــح املواليــة لهــا ،كمــا أن يف إصــرار جماعــة احلوثــي علــى تســليم احلديــدة للعناصــر
املســلحة التابعــة لهــا مــن احلديــدة مــا يوضــح عــدم جديتهــا ،وهــذا مــا تؤكــده تصريحــات اجلماعــة،
وال ســيما تصريــح عضــو الفريــق املفــاوض عبــد امللــك العجيــري الــذي أكــد أن التفــاوض لــم يتضمــن
انســحابهم مــن احلديــدة وإمنــا انســحاب القــوات العســكرية فقــط ،وإيجــاد قــوات محليــة عــن طريقهــم،
وهــذا مــا ال ميكــن أن تقبــل بــه احلكومــة الشــرعية.

3 .3السيناريو الثالث :جناح االتفاق
الترحيــب الدولــي الواســع باالتفــاق ،واإلشــراف العســكري مــن قبــل األمم املتحــدة علــى محافظــة
احلديــدة ،إضافــة إلــى وجــود القــوات املشــتركة التابعــة للتحالــف علــى مشــارف مدينــة احلديــدة ،وحرص
احلوثــي علــى عــدم الســقوط العســكري يف احلديــدة ،هــذه املؤشــرات األربعــة توحــي بإمكانيــة جنــاح
االتفــاق ،لكــن عــدم التــزام جماعــة احلوثــي يف املرحلــة املاضيــة باتفاقيــات مشــابهة ،وضعــف إرادة األمم
املتحــدة يف إلــزام اجلماعــة بتطبيــق قــرارات مجلــس األمــن ،حتــى تلــك القــرارات الداخلــة حتــت الفصــل
الســابع ،جتعــل إمكانيــة فشــله كليـاً أو جزئيـاً هــي املرجحــة.
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مركــز مســتقل غيــر ربحــي ،يُعِ ـ ّد األبحــاث العلميــة واملســتقبلية ،ويســاهم يف صناعــة الوعــي وتعزيــزه
وإشــاعته مــن خــال إقامــة الفعاليــات والنــدوات ونشــرها عبــر تكنولوجيــا االتصــال ،إســهاماً منــه يف
صناعــة الوعــي وتعزيــزه وإثــراء التفكيــر املبنــي علــى منهــج علمــي ســليم

الرسالة
املساهمة يف رفع مستوى الوعي الفكري ،وتنمية التفكير االستراتيجي يف املجتمعات العربية

األهداف
اإلسهام يف نشر الوعي الثقايف.
قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً جتاه قضايا محددة.
التأصيل العلمي للقضايا السياسية املستجدة.
مواكبة املتغيرات العاملية والعربية ،من خالل إعداد األبحاث وتقدمي االستشارات.

الوسائل
إعداد الدراسات واألبحاث واالستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.
التواصل والتنسيق مع املراكز واملؤسسات البحثية العربية والعاملية.
تناول قضايا التيارات الفكرية املتنوعة مبا يؤصل لضروريات التعايش السلمي ،واملشاركة الفاعلة.
إقامة املؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.
رعاية الشباب الباحثني املتميزين.

مجاالت العمل
تتنوع مجاالت العمل يف املركز وتشمل ما يلي:

.1

األبحاث والدراسات:

حيــث يقــوم املركــز علــى إعــداد الدراســات واألبحــاث وفــق املنهجيــة العلميــة يف مجــاالت تخصــص
املركــز ،وهــي:
 الدراسات السياسية. الدراسات املتخصصة يف التيارات اإلسالمية والفكرية.الدراسات احلضارية والتنموية. دراسات الفكر اإلسالمي..2

االستشارات وقياس الرأي:

يســعى املركــز لتقــدمي االستشــارات واحللــول يف مجــاالت اهتمــام املركــز للجهــات الرســمية واألهليــة،
وذلــك مــن خــال قيــاس الــرأي العــام جتــاه القضايــا الفكريــة واألحــداث السياســية واالجتماعيــة،
بالتعــاون مــع كادر علمــي ُمحتــرف و ُمتعـ ِ ّـدد املهــارات.
.3

النشر:

يسهم املركز يف نشر الدراسات واألبحاث عبر وسائل النشر املتنوعة.

ع�ضوية املركز يف املنظمات العاملية:

