
موقف القوى الوطنية من مبادرات السالم
ــدوان السعودي  ــة الع ــروف أن مرتزق ــن املع م
ــن،  ــالم باليم ــرص الس ــة ف ــىل عرقل ــون ع يعمل
يف  ــارش  واملب ــي  الضمن ــاء  اإليح ــع  م ــوازاة  بامل
ــراف الداخلية ليست  ــالم ، بأن األط وسائل اإلع
ــول السياسية،  ــىل الحل ــدة وال منفتحة ع مستع
ــادرات األممية وقرارات مجلس  وأنها ترفض املب
ــب اليمني إىل  ــة، وتعرض الشع ــن ذات الصل األم
القتل والنزوح واألمراض واألوبئة دون إحساس 

باملسؤولية الوطنية.
ــه وجد صدى  ــرح إال  أن ــذا الط ــع تهافت ه وم
ــوات التي  ــري من األص ــرت الكث ــل، وظه يف الداخ
ــادرات تنطوي عىل  ــو إىل السالم، وتطلق مب تدع
ــع الكرامة الوطنية،  ــالم مهني ال يستقيم م استس
يف  ــي  اليمن ــب  للشع ــة  الجسيم ــات  والتضحي

مواجهة العدوان والحصار.
ــادرات واالجتهادات   ــذه املب ــات ه ــن تداعي وم
ــدرة  ــة املتص ــوى الوطني ــأن الق ــت وك ــا أوح أنه
للمشهد السيايس هي املتعنت والرافض للحلول 
ــع وحقيقة انفتاح  ــة، وهذا مجاف للواق السياسي

هذه القوى عىل الحوار يف مختلف الظروف.
ــري ،  ــد العسك ــدوان والتصعي ــي ذروة الع فف
ــة العمانية  ــة للوساط ــت القوى الوطني استجاب
ــري مبارش مع  ــاوض غ ــىل إدارة تف ــي عملت ع الت
أطراف الرصاع والحرب، وهيأت الستئناف حوار 
ــو  2015م  ــف ( يوني ــة يف جني ــوى السياسي الق
ــت هذه  ــدة. وإذ فشل ــم املتح ــن األم ــإرشاف م ) ب
ــام للتفصيل فيها،  ــاب ال يتسع املق الجولة ألسب
ــة ثانية  ــراف اليمنية يف جول ــد انخرطت األط فق
 ( 2015م  ــرب  (ديسم ــة  السويرسي ــل  بي ــة  بمدين
ــاً مقبوًال لوال  أن  ــادت األطراف أن تنجز اتفاق وك
ــن مرتزقة الرياض رفع  ــري األمريكي طلب م السف

املشاورات بزعم تعنت الطرف اآلخر.
استمرت الحرب وتوالت الجرائم املروعة بحق 
الشعب اليمني، وظهر للجميع أن الحل السيايس 
ــة أن قوى  ــراف اليمنية، خاص ــد األط ــد بي لم يع
ــد الرياض، وظهرت   ــد رهنت قرارها بي املرتزقة ق
ــب بالتفاوض  ــوات يف الداخل تطال ــك أص ــر ذل إث
ــذي ساعد عىل  ــة، األمر ال ــع السعودي ــارش م املب
ــران الجنوب )، علما  ــام ما عرف باتفاق (ظه إتم
ــوة ، وكاد أن يتهم  ــكك يف هذه الخط أن البعض ش

املبادرين إليها بالخيانة الوطنية.
ــول إن انطالق  ــة تق ــة املوضوعي ــن الحقيق لك
مفاوضات الكويت كانت بناًء عىل تفاهم (ظهران 
ــح للداخل والخارج  ــوب).  ويف الكويت اتض الجن
ــان جاداً ومسؤوًال يف مختلف  أن الوفد الوطني ك
ــك املفاوضات  ــد توافر لتل ــل التفاوض، وق مراح
ــة ما كان  ــا فرصة مهم ــرية جعلت منه ــل كث عوام

ينبغي لها أن تضيع عىل ذلك النحو.
 ، ــي  األمريك ــري  السف ــل  يتدخ ــرى  أخ ــرة  وم
ــب اليمني  ــداً الشع ــة الحل متوع ــل فرص فيعرق
ــم االقتصادي، إن لم  ــد من الحصار والتأزي باملزي
ــرتاطات  ــة يف الداخل اش ــراف الوطني ــل األط تقب
ــدوان ومرتزقته بشأن البدء يف ترتيبات أمنية  الع

تسبق الحل السيايس املطروح للنقاش.
ــت  ــد أن قطع ــت بع ــاورات الكوي ــت مش انفض
ــم املتحدة  ــاً أن األم ــان مفاجئ ــرياً ، وك ــوطاً كب ش
تخلت عن مسؤوليتها إزاء وفد صنعاء التفاويض 
ــاً يف ُعمان ملدة ثالثة  ــي والذي ظل عالق واإلعالم
ــد بالعودة إىل  ــف للوف ــى سمح التحال ــهر حت أش

صنعاء.
ــف املتخاذل لولد الشيخ ،إال  وبالرغم من املوق
أنه عاد مجدداً إىل صنعاء يحمل مقرتحاً متوازناً 
ــات املوضوعية  ــن املتطلب ــى م ــي الحد األدن يلب

ــن الوفد  ــي، وقد صدر ع ــايس واألمن ــل السي للح
ــح املوقف  ــر 2016م) بياناً يوض ــي (أكتوب الوطن
ــة للنقاش  ــاره أرضي ــع اعتب ــرتح ، م ــذا املق من ه
يساعد عىل العودة إىل طاولة املفاوضات مجدداً. 
ــوة عمانية لوفد صنعاء وبالذات  وأعقب ذلك دع
ــرف بمبادرة  ــا ع ــول م ــاور ح ــه للتش ــار الل أنص
ــي السابق. ويف  ــة األمريك ــر الخارجي ــريي  وزي ك
ــي إليقاف  ــدول زمن ــع عىل ج ــم التوقي ــط ت مسق
ــاس املقرتح  ــوار عىل أس ــرب واستئناف الح الح
ــات  ــأزم يف الوالي ــي املت ــد االنتخاب ، إال أن املشه
ــع حدا  ــاض املرتيث وض ــف الري ــدة ، وموق املتح
ــذ تويل ترامب السلطة وإىل  لتلك التفاهمات. ومن
ــالم حقيقي ، ولم  ــم تظهر فرصة جادة لس اآلن  ل
ــأن املقايضة بني  ــخ بش ــات ولد الشي تكن مقرتح
ــني إال دليًال دامغاً  ميناء الحديدة ورواتب املوظف
ــا يف التوصل  ــة الرياض ومرتزقته عىل عدم جدي
ــادل يراعي حقوق ومصلحة مختلف  إىل سالم ع

األطراف.
رؤية الوفد الوطني للحل السياسي واألمني

ــد تجاوز  ــات الكويت وبع ــالق مفاوض مع انط
ــب  ــار )) طل ــالق الن ــف إط ــت وق ــدة (( تثبي عق
ــم رؤيتها  ــراف تقدي ــن األط ــي م ــط األمم الوسي
ــل الوفد الوطني مع  ــل السيايس .. وقد تعام للح
ــىل صياغة  ــة وعكف ع ــب بجدية عالي ــذا الطل ه
ــادئ األساسية  ــة ، تضمنت املب ــة موضوعي رؤي

للحل املقرتح مع أربعة مالحق تفصيلية بشأن:
الرتتيبات األمنية والعسكرية املؤقتة.

آلية االنسحاب وخطواته.
آلية تسليم األسلحة الثقيلة .

آلية تبادل وتسليم األرسى واملعتقلني .
وتمحورت رؤية الوفد الوطني للحل السيايس 
ــل سلطة تنفيذية توافقية جديدة  حول ((تشكي
ــام  ــذ الع ــر من ــن يم ــار أن اليم ــك باعتب )) ، وذل
ــة انتقالية محكومة بالتوافق، وأن  2011م بمرحل
ــة منذ التوقيع عىل  ــات العملية السياسي مرجعي
ــم والرشاكة  ــة وإىل اتفاق السل ــادرة الخليجي املب
ــق والرشاكة  ــدأ التواف ــىل ((حاكمية مب ــوم ع تق
الوطنية للمرحلة االنتقالية وسلطتها التنفيذية 

. ((
ــد الوطني يف  ــب الوف ــق ، طال ــذا املنطل ــن ه م
ــة تقوم  ــة تنفيذية توافقي ــل سلط ــه بتشكي رؤيت

باملهام التالية :
ــل األطراف ،  ــات الدولة من ك ــالم مؤسس است
ومتابعة إعمار ما خلفته الحرب ، والحفاظ عىل 

السيادة الوطنية وأعمال أخرى .
ــا  ــن مهامه ــة م ــة توافقي ــة أمني ــل لجن تشكي
ــل  ك ــن  م ــاب  االنسح ــىل  ع اإلرشاف  ــة  الرئيس
ــة القاعدة و داعش ،  ــراف مع ضمان محارب األط
وتسليم األسلحة الثقيلة وأي مهام يتفق عليها .

ــة مبادئ  ــت الرؤية أربع ــة فقد وضع باإلضاف
ــا)  ــة القضاي ــاش يف كاف ــة للنق ــة (حاكم رئيسي
ــادة اليمن ،  ــن واستقرار وسي ــن وحدة وأم تضم

وهي :
التثبيت لوقف األعمال القتالية بشكل شامل 
وكامل ، ورفع الحصار بكل أشكاله وإزالة القيود 
ــني داخلياً وخارجياً  ــة التنقل للمواطن عىل حري

من وإىل اليمن.
التوافق عىل سلطة تنفيذية توافقية جديدة .

ــة  االنتقالي ــة  السياسي ــة  العملي ــات  مرجعي
ــات مؤتمر الحوار  ــة يف الدستور ومخرج املتمثل
ــادرة  ــا ، واملب ــق عليه ــل املتواف ــي الشام الوطن
ــة ، واتفاق  ــة املزمن ــا التنفيذي ــة وآليته الخليجي
السلم والرشاكة الوطنية، وقرارات مجلس األمن 

ذات الصلة.
ــا  القضاي ــة  لكاف ــة  التنفيذي ــل  املراح ــني  تزم

املطروحة للنقاش.
ــا  القضاي ــش  تناق أن  ــة  الرؤي ــرتطت  واش
ــورة متزامنة بحيث  ــة عىل الطاولة بص املطروح
ــل  ــن ك ــد يتضم ــامل وموح ــاق ش ــيض إىل اتف تف
ــا املطروحة كحزمة واحدة ، وال يعترب أي  القضاي
ــول أية قضية من هذه القضايا ملزماً أو  توافق ح
نهائياً بعيداً عن  توافقات بقية القضايا األخرى.

ــكلت  ــذه النقطة يف كونها ش ــة ه ــن أهمي وتكم
ــوار والعملية  ــث بالح ــداً للعب ــع ح ــة تض ضمان
ــه، الذين  ــدوان ومرتزقت ــة من قبل الع التفاوضي
كانوا يشرتطون البدء يف نقاش الرتتيبات األمنية 
ــدن، ويرفضون فكرة السلطة  واالنسحاب من امل
ــذا التضاد بني  ــة .. وبسبب ه ــة التوافقي التنفيذي
ــض يف األيام  ــاورات أن تنف ــادت املش ــني ك الرؤيت
ــي طرح فكرة نقاش  ــوث األمم األوىل ، إال أن املبع
ــد  الوف ــاب  استج ــني  وح  ، ــوازي  بالت ــا  القضاي
ــدو معرقًال للحوار  ــي للمقرتح وحتى ال يب الوطن
ــر بالرشط أعاله ، ما جعل الوفد  فقد احتاط لألم
ــة اتفاقات جزئية  ــي يف حل من أمره من أي الوطن

إذا لم يتم التوصل يف األخري إىل اتفاق شامل.
ــة  العملي ــري  س ــالل  خ ــن  م ــا  حظن ال  ــد  وق
ــت أن العدوان ومرتزقته وإن  التفاوضية يف الكوي
ــة القضايا اال  ــان ومناقش ــال اللج ــوا يف أعم مض
ــرتطوا  أنهم يف األخري عادوا إىل املربع األول واش
ــة أوًال ، ثم االتفاق  ــع عىل الرتتيبات األمني التوقي

بشأن الرتتيبات السياسية.
ــا تتطلبه  ــة وم ــات األمني ــروف أن الرتتيب ومع
ــة تمنح العدوان ومرتزقته  من انسحابات مجاني
ــن ، وهذا هو  ــال ودون ثم ــرصاً عسكرياً دون قت ن
االستسالم املهني الذي يرفضه الشعب اليمني !

ــد الوطني  ــة الوف ــت رؤي ــل تضمن يف التفاصي
ــن 2216 ، والذي  ــرار مجلس األم ــة لق االستجاب
ــع اليمن تحت  ــار ووض ــدوان والحص رشعن للع
ــدة ، إال  ــاق األمم  املتح ــع من ميث ــل الساب الفص
ــاق مرجعيات  ــرار يف سي ــت الق ــة وضع أن الرؤي
ــون بمفرده  ــث ال يك ــة ، وبحي ــة السياسي العملي
حاكماً للعملية التفاوضية، وذلك عىل عكس من 
ــي اختزلت الحل يف تنفيذ  رؤية وفد الرياض  الت
ــر ، وبالرتكيز عىل  ــف الذك ــرار مجلس األمن آن ق

الرتتيبات األمنية أوًال.
ــي تطرقت أيضاً إىل تفصيل  رؤية الوفد الوطن
ــدود متعلق بالسلطة التنفيذية، حني طالبت  مح
ــق  ــة تواف ــايس + حكوم ــس رئ ــل ((مجل بتشكي
وطني )) ، وقد عربت بذلك عن رفضها الستمرار 
ــة ، وهو املطلب   ــادي يف السلطة باسم الرشعي ه
ــاض ، الذي  ــة هادي ووفد الري ــذي أثار حفيظ ال
ــة رشعية هادي،  ــزال بشماع ــل متمسكاً وال ي ظ

وكرئيس معرتف بها دولياً لألسف الشديد.
وبالنسبة للرتتيبات األمنية فقد وردت يف رؤية 
ــد الوطني بتفاصيل حذرة نظراً لخطورة ما  الوف
ــال التنفيذ .. ويمكن إجمال  سيرتتب عليها يف ح
مالمح وطبيعة هذه الرتتيبات يف النقاط التالية :

ــا  عليه ــق  املتواف ــة  التنفيذي ــة  السلط ــوم  تق
ــة عليا بقوام -13 ــل لجنة أمنية وعسكري بتشكي

20 عضواً ، ويكون لها رئيس توافقي ونائبان.
ــة  عملي ــىل  ع ــاإلرشاف  ب ــة  اللجن ــص  تخت
ــم  وتسلي  ، ــراف  األط ــع  جمي ــن  م ــاب  االنسح
ــة  ــراف للسلط ــل األط ــن ك ــة م ــة الثقيل األسلح
ــة إىل منع حدوث  ــة التوافقية ، باإلضاف التنفيذي
ــش   ــدة وداع ــح للقاع ــد يسم ــي ق ــراغ أمن أي ف

استغالله والتقدم عىل األرايض .
ــاً أو أمنياً  ــع القائم سواء عسكري ــاء الوض إنه

ــة الحق يف  ــرار ، وللجن ــن واالستق ــالل األم و إح
ــة عن تفاهم  ــان التهدئة (املنبثق االستعانة بلج
ــت قيادتها  ــىل أن تكون تح ــران الجنوب ) ع ظه

حتى يتم االستغناء عنها.
ــة  األمني ــدات  الوح ــل  ك ــة  اللجن ــذه  ه ــع  تتب
والعسكرية يف مناطق الرصاع وهي املسؤولة عن 

جميع مؤسسات الجيش واألمن فيها.
ــد الوطني  ــردت رؤية الوف ــك أف ــة إىل ذل إضاف
ــات  املقرتح ــن  م ــة  مساح ــي  اإلنسان ــب  للجان
ــني واملفقودين  ــع األرسى واملعتقل املتعلقة بوض
ــل األطراف تكون  ــت بتشكيل لجنة من ك ، وطالب
ــف رشط  ــذا املل ــة به ــات املتعلق ــة بالرتتيب معني
ــاس بني  ــة هو األس ــن الني ــة وحس ــون الثق أن تك

الطرفني.
ــدي عىل اليمن  ــاً ثالثاً هو املعت ــة طرف وألن ثم
ــة التفاوض ،  ــراً لتعقيدات إرشاكه يف عملي ، ونظ
ــي عىل عدة نقاط  ــددت رؤية الوفد الوطن فقد ش
ــايس أو أمني ، وال  ــل سي ــد جوهرية يف أي ح تع
ــب الكلمة  ــون صاح ــاض أن يك ــد الري ــن لوف يمك
ــة تضمينها يف  ــة الوطني ــرتطت الرؤي ــا، واش فيه

االتفاق املوحد والشامل ، وهي :
ــامل لألعمال العسكرية  ــالن وقف دائم وش إع

والقتالية وإطالق النار .
انسحاب كافة القوات الخارجية دون استثناء 

من اليمن .
رفع اليمن من تحت الفصل السابع .

رفع الحصار بكل أشكاله .
ــدات األزمة السياسية فقد اقرتح  ونظراً لتعقي
الوفد الوطني الخروج  أوال باتفاق مبادئ  يضع 
ــاف الحوار  ــم استئن ــا يت ــرب ، وبعده ــداً للح ح
ــم املتحدة  ــة برعاية األم ــني املكونات السياسي ب
ــة  ــة االنتقالي ــام املرحل ــة مه ــىل بقي ــاق ع واالتف

حسب قراري مجلس األمن ((2216 و2015)).
لماذا فشلت مشاورات الكويت ؟

ــالم اليمينة يف الكويت  ــت مشاورات الس حظي
ــايس كبريين، وتوافرت  ــام إعالمي ودبلوم باهتم
لها الكثري من العوامل التي قد يصعب تكرارها يف 
املستقبل، وقد نجح الوفد الوطني خالل الثالثة 
ــاورات، يف الرتويج لرؤية  ــهر األوىل من املش األش
ــع مختلف  ــايس واألمني، وخاض م ــل السي الح
األطراف يف تفاصيل أثبتت جديته واقتداره عىل 
التفاوض من جهة، واستعداده لتقديم التنازالت 
ــل بالثوابت املتعلقة  ــزم األمر ما دامت ال تخ إن ل

بسيادة البالد وكرامة الشعب اليمني.
ــت الدعاية  ــي يف الكوي ــد الوطن ــدد الوف لقد ب
ــدوان  ــالم الع ــم إع ــن يسميه ــول م ــوداء ح الس
ــرة ومحرجة  ــر بصورة مغاي ــني ، وظه باالنقالبي
لألطراف األخرى ، وفوق ذلك فإن وحدة املوقف 
ــر و أنصار  ــي (املؤتم ــد الوطن ــل طريف الوف داخ
ــىل العدوان الذي راهن  الله ) قد فوت الفرصة ع
ــد أمامه قوة  ــف الوطني، فوج ــىل خلخلة الص ع
ــة ذكية يف التعامل مع  متماسكة وصلبة مع مرون
ــي عادة ما تتم خلف  ــات واإلغراءات الت الترسيب
ــأن مفاوضات  ــت ب ــغ إن قل ــن أبال ــس. ول الكوالي
ــري عىل  ــل كب ــدت بشك ــي ساع ــي الت ــت ه الكوي
ــوًال إىل إعالن املجلس  التقارب بني  القطبني وص
ــاذ . ومع تلك  ــم حكومة اإلنق ــايس األعىل ث السي
ــة الكويت إال انها  ــات التي رافقت تجرب االيجابي
ــان يتطلع  ــض إىل حل سيايس ك ــري لم تف يف األخ
إليه غالبية اليمنيني .. ويف نظري فإن ثمة عوامل 
ــة السياسية  ــاز التسوي ــت دون إنج رئيسة حال

يمكن إيضاحها يف النقاط التالية :
ــودي يف التوصل إىل  ــدم جدية النظام السع ع

ــد العسكري الكبري  ــل سيايس ، بدليل التصعي ح
الذي أعقب فشل املشاورات ، واستخدام الورقة 
ــذر، وبضوء  ــىل نحو ق ــرب ع ــة يف الح االقتصادي

أخرض أمريكي .
ــرف  ــا إىل ط ــدة ومبعوثه ــم املتح ــاز األم انحي
ــخ يرتاجع  ــد الشي ــل ول ــا جع ــو م ــاض ، وه الري
ــي كانت وال  ــات املبدئية الت ــن كثري من التوافق ع
ــاش والحل  ــة املناسبة للنق ــزال تشكل األرضي ت

املنشود.
ــة  ــه دول ــرت علي ــذي ظه ــي ال ــاد السلب الحي
ــاورات مع أنه كان  ــت يف استضافتها للمش الكوي

معوًال عليها الكثري يف هذا الجانب.
ــم من الحل  ــاض وخشيته ــت مرتزقة الري تعن
الذي قد يكون عىل حساب مصالحهم الشخصية، 

بعد أن تمادوا يف عمالتهم لدول العدوان.
ــة يف مجلس  ــدول الصديق ــي لل ــاد السلب الحي
ــني ) وحرصهما  ــا والص ــذات ( روسي ــن وبال األم
ــدة ومع الرياض  ــق مع الواليات املتح عىل التواف

بالنسبة للملف اليمني.
آفاق التسوية السياسية  

ــي إىل  ــوث األمم ــدم املبع ــر 2016م تق يف أكتوب
ــص ألول مره عىل  ــامل ين ــبه ش اليمن بمقرتح ش
ــة متوازية مع  ــة وترتيبات سياسي ــة وطني حكوم
ــم املالحظات  ــة املقرتحة، وبرغ ــات األمني الرتتيب
ــك املقرتح ، فقد جاء   ــات الكثرية عىل ذل والتحفظ
ــاً عىل أساس أن املقرتح  رد الوفد الوطني إيجابي
يشكل أرضية للنقاش بينما رفض طرف الرياض 
ــي يخاتل  ــا واملبعوث األمم ــرتح ، ومن حينه املق

ويراوغ لصالح طرف الرياض.
ــحت  ــام األخرية (أكتوبر 2017م) رش ويف األي
ــار  ــاف مس ــة استئن ــي بإمكاني ــدات توح مستج
ــد الشيخ من  ــاد ول ــد ع ــايس، فق ــاوض السي التف
ــالل إحاطته ملجلس األمن للحديث عن مقرتح  خ
شامل دون التطرق اىل التفاصيل ، وقالت وسائل 
إعالمية نقًال عن السفري األمريكي أن ثمة اجتماع 
ــدول الخمس  ــع سفراء ال ــد الشيخ م مرتقب لول
بمجلس األمن ، بينما ربط مراقبون هذا التحرك 
ــن زيارة  ــرويس الناجم ع ــم السعودي ال بالتفاه

سلمان – التي وصفت بالتاريخية – إىل موسكو.
ــة األزمات الدولية  ويف األثناء تقدمت مجموع
(17 أكتوبر 2017م) برؤية جديدة ملعالجة النزاع 
ــم املتحدة  ــىل ضوئها األم ــت ع ــن ، وطالب يف اليم
ــن 2216 ، نظراً  ــس األم ــرار مجل ــن ق ــيل ع بالتخ
ــه ، وأكدت املجموعة عىل أهمية دور  لعدم واقعيت
ــت  (( إنه إذا لم  ــات ، وقال ــة يف املفاوض السعودي
ــذ مقعد عىل  ــىل استعداد ألخ ــة ع ــن السعودي تك
ــب عليها عىل األقل أن تقدم مبادرة  الطاولة ، يج
ــايس القائم ))  ــود الدبلوم ــرس الجم سياسية لك
ــوار بني  ــراء ح ــاً بإج ــة أيض ــت املجموع ، وطالب
صالح  والسعودية من جهة، وبني ((الحوثيني)) 
ــع األسس  ــرى ، لوض ــة أخ ــن جه ــة م والسعودي

واملفاهيم التفاق عىل إنهاء األعمال القتالية.
ــه املجموعة ،  ــذي تتوقع ــل ال ــاور الح أما مح

فيتلخص يف النقاط التالية:
ــار ، ورفع الحصار  ــل إلطالق الن الوقف الشام

وفتح املطارات الدولية .
ــن  م ــي)  (صالح/الحوث ــيل  مقات ــاب  انسح

الحدود السعودية اليمنية .
ــرى باملساعدة يف  ــزام السعودية ودول أخ الت

إعادة اإلعمار بعد الحرب .
ــة الجديدة بما  ــادة التنفيذي ــاق عىل القي االتف
ــب الرئيس ورئيس  ــس املؤقت ونائ ــك الرئي يف ذل
ــاملة لفرتة محدودة  الوزراء وحكومة ائتالفية ش

من الوقت حتى االنتخابات.
ــج  بالنتائ ــة  اليمني ــراف  ــع  األط ــزام جمي الت
ــا يف ذلك  ــي بم ــوار الوطن ــر الح ــة ملؤتم التوافقي
ــة واستكمال املهام املتبقية للفرتة  مبدأ الالمركزي

االنتقالية .
ــر يف القضايا الرئيسية  وضع آلية إلعادة النظ
ــة كالقضية الجنوبية ، واملناطق االتحادية  العالق

، واملصالحة الوطنية.
ــة الدولية  ــإن مقرتحات املجموع ــري ، ف وبنظ
ــو طرحت  ــاش، فيما ل ــار للنق ــح كإط ــاله تصل أع
ــة املفاوضات ،  ــدة عىل طاول ــن قبل األمم املتح م
ــراف، ويمكن  ــح مختلف األط ــي تراعي مصال فه
ــاق مبادئ يضع حداً  ــن خاللها التوصل إىل اتف م
ــام استئناف  ــدداً أم ــاب مج ــح الب ــرب ، ويفت للح
الحوار بني املكونات السياسية واالتفاق عىل عقد 
ــام انتقاليه  ــىل احك ــد يشتمل ع ــي جدي اجتماع
لفرتة مؤقتة ال تقل عن سنة وال تزيد عن سنتني.

ــاذا إن  ــه .. م ــرح نفس ــؤاًال يط ــة س ــد أن ثم بي
ــا  ــا وم ــا وعدوانه ــة يف حربه ــرت السعودي استم
ــة ملواجهة  ــن القوى الوطني ــو الدور املطلوب م ه

العدوان، وإعادة بناء الدولة يف ذات الوقت ؟
ــوطاً مهماً حني  ــت القوى الوطنية ش لقد قطع
ــالد عرب املجلس  ــىل إدارة مشرتكة للب ــت ع توافق
ــم  ــاذ ، وبرغ ــة اإلنق ــىل ، وحكوم ــايس األع السي
ــة جراء  ــزة عنيف ــد تعرض له ــاق ق ــذا االتف أن ه
ــات  واالتهام ــة  واالعالمي ــة  السياسي ــات  املناكف
ــه ، فاملطلوب يف نظري تعزيز  املتبادلة بني أطراف
ــالل توسيع دائرة  ــق الداخلية من خ حالة التواف
ــد إىل  ــال بالبل ــدف االنتق ــوار ، به ــة والح الرشاك
ــت  ــىل الثواب ــاظ ع ــة، والحف ــة الدستوري الرشعي
ــة  ــز  جبه ــار تعزي ــة. ويف إط ــات الوطني واملكتسب
ــار، يتعني  ــدوان والحص ــدي للع ــود والتص الصم
ــة أن تنخرط  ــزاب واملكونات السياسي ــىل األح ع
يف لقاءات ونقاشات عامة ومستفيضة  تفيض إىل 
ــات املرحلة الراهنة ،  تفاهمات أولية بشأن أولوي

ومن ضمنها :
ــة للمصالحة  ــوة جادة وعملي ــالق دع أوًال: إط
ــة عىل  ــوى السياسي ــف الق ــني مختل ــة ب الوطني
ــة والرثوة ويف  ــة الوطنية يف السلط ــدة الرشاك قاع
مواجهة العدوان والتدخالت الخارجية. واحرتام 
 : ــة  املقدم ويف  ــة  الوطني ــات  واملكتسب ــت  الثواب
ــي  ــام الديمقراط ــة ، والنظ ــدة، والجمهوري الوح
ــىل التعددية السياسية الحزبية، وحرية  القائم ع

الرأي والتعبري ، والتداول السلمي للسلطة.
ــان الشعبية وإعادة  ثانياً: دمج الجيش واللج
ــدة تتبع  ــة يف إدارة موح ــوات املسلح ــم الق تنظي
ــىل  ــد األع ــة القائ ــت سلط ــاع ، و تح وزارة الدف

للقوات املسلحة.
ــل جمعية وطنية توافقية ملراجعة  ثالثاً: تشكي
ــور وعرضه لالستفتاء الشعبي يف  مسودة الدست

املناطق اآلمنة.
ــن العمل  ــة القضائية م ــني السلط ــاً: تمك رابع
باستقاللية عن السلطة التنفيذية وإعادة بنائها 
ــي ، مع اإلرساع يف  ــات الحوار الوطن وفقاً ملخرج
ــة نهائية يف  ــة كمرجعي ــل محكمة دستوري تشكي

حال التنازع بني سلطات الدولة.
ــي  ــوار الوطن ــات الح ــذ مخرج ــاً: تنفي خامس
ــة توافقيه  ــة وطني ــا، وإنشاء هيئ ــق عليه املتواف
ــوى تنفيذ مؤسسات وأجهزة  تراقب وتقيم مست

الدولة لهذه املخرجات.
ــالم  ــة إىل ندوة مبادرات الس ــة مقدم ورق
والثوابت الوطنية، تنظيم الجبهة الثقافية 
ــرش  وتن  ،2017 ــر  العدوان،أكتوب ــة  ملواجه

بالتزامن مع مجلة مقاربات سياسية،

قراءة يف تجربة مشاورات الكويت ورؤية الوفد الوطني للحل السياسي واألمني
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العدوان وفرص الحل السياسي يف اليمنالعدوان وفرص الحل السياسي يف اليمن
ــي تتضاءل واليمن  ــدوان السعودي األمريك ــن الع ــام الثالث م ــىل عتبة الع ع

ــرص السالم ، برغم أن الحسم العسكري الذي يتطلع إليه آل سعود  ف
ومرتزقتهم قد وصل باعرتافهم وحلفائهم إىل طريق مسدود. وقد رشحت زيارة العاهل 
ــؤرشات بإمكانية تحريك مسار  ــودي األخرية إىل روسيا (4 أكتوبر 2017م) عن م السع
ــي إىل اليمن يحاول _ ــة ، فيما ال يزال املبعوث األمم ــوار والتفاوض بوساطة روسي الح
كعادته_ تمرير اشرتاطات العدوان عىل القوى الوطنية يف الداخل، وتقديمها كمقرتحات 

أممية للحل السيايس واإلنساني.
ــد فيها الرياض الداعم  ــدى مختلف األطراف اليمنية، وقد تج ــى روسيا بقبول ل وتحظ
ــه اإلدارة األمريكية  منذ  ــرت علي ــذي ظه ــن يف ظل التخبط ال ــالم باليم ــي للس الحقيق
ــة مطلع العام 2017م، وهو ما يستدعي التساؤل حول  ــول دونالد ترامب إىل الرئاس وص
ــن الشعب اليمني،  ــدوان ورفع الحصار ع ــيض اىل وقف الع ــل السيايس املف ــة الح طبيع
ــدف اىل إعادة بناء الدولة  ــاملة وحوار جامع يه ــام القوى الوطنية يف مصالحة ش والتئ

وفقاً لعقد اجتماعي جديد يلبي الطموحات الشعبية يف التغيري والرشاكة الوطنية.
ــة طبيعة الحل السيايس املنشود ، تسلط الورقة الضوء عىل رؤية الوفد الوطني  وملعرف
ــة بالكويت (ابريل  ــاورات السالم اليمني ــر الشعبي العام) إىل مش ــار الله واملؤتم (أنص
ــت دون نجاح تلك  ــات، ومعرفة األسباب التي حال ــار تلك املفاوض ــىل مس 2016م) ، وع
الفرصة، وإمكانية االستفادة منها مع انطالق أية مفاوضات مقبلة بني األطراف اليمنية 
ــا بينها، أو مع النظام السعودي الذي يقود تحالف العدوان عىل اليمن بزعم إعادة  فيم
ــك من ذرائع  ــة، وما إىل ذل ــني حدود اململك ــوذ اإليراني، وتأم ــد من النف ــة، والح الرشعي

ومربرات كشف الواقع زيفها وإفالسها.

عبدالله علي صبري
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