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 مقترحات

 ملتقى إسطنبول لتعزيز الحوار

 2015نوفمبر 

 

اء أعضثمانية أشهر من الحرب المستمرة في أغلب محافظات الجمهورية اليمنية ال يرى بعد قرابة 

 .ملتقى إسطنبول أي بادرة من أن الحرب الدائرة في اليمن يمكن أن تحسم لصالح طرف من األطراف

ر أال تعقيداً على كافة األصعدة. فعلى الصعيد السياسي األممن دول اإلقليم  العسكريلم يزد التدخل 

لم تتمكن األطراف اليمنية من االجتماع وجه لوجه على طاولة مفاوضات ولو لمرة واحدة خالل 

لحصار الهش أصال بسبب االيمني مر األقتصاد وعلى الصعيد االقتصادى د   الفترة الماضية من الحرب.

وبسبب تدمير الغارات الجوية المستمرة للبنية األساسية بما في ذلك الطرقات  ناحية المفروض من

الخطورة البالغة لتمدد يضاف إلى ذلك والمصانع ناهيك عن المدارس والمستشفيات والمساجد. 

الجماعات اإلرهابية المسلحة في عدد من محافظات الجمهورية منها وجه الخصوص محافظة 

 حضرموت.

عذر جدين في صنعاء لتاالمتو لألعضاءنبول خالل الفترة الماضية عدد من اللقاءات اسط عقد ملتقى

دعوة من هم خارج اليمن وأحياناً لمن منهم في المحافظات األخرى بسبب الحالة األمنية. ونوقشت 

 ايرونه مناسباً منها، وخصوص اصدار مقترحات محددة يمكن لألطراف اليمنية دراستها وتبنى مافكرة 

ي عام األولى فتجارب ناجحة خالل السنوات الثالث األخيرة يمكن تلخيصها في التالي. أن للملتقى 

بمساعدة مبادرة إدارة االزمات وبعد سلسلة لقاءات في العاصمة التركية حين قدم الملتقى  2012

ا في ينهمقترحات مبكرة سبقت عقد مؤتمر الحوار الوطني ملخصاً فيها األزمة اليمنية حاسطنبول 

ومقدماً عدد من المقترحات لكل منها ليتم تبنى أغلبية تلك المقترحات في مخرجات اللجنة خمس قضاياً 

سطنبول للحوار. والتجربة الثانية للملتقى إ الفنية التي بموجب أعمالها تشكيل وتدشين المؤتمر الوطني

ا عقد الملتقى سلسلة من ( عندم2014يناير  -2103كانت خالل المؤتمر الوطنى للحوار )مايو 

االجتماعات تتعلق بالصعوبات التي واجهت بعض مجموعات عمل المؤتمر الوطني للحوار، بموجبها 

لعدالة اقدم الملتقى مقترحات تفصيلية لمجموعات عمل بناء الدولة والجيش واألمن وكذا مجموعة عمل 

 االنتقالية. 

حين عقد اجتماع في بيروت مستشعر الخالف  2014تجربة ملتقى إسطنبول الثالثة كانت في ديسمبر 

الخطير حول فكرة األقاليم الفيدرالية لبناء دولة يمنية جديدة من ست أقاليم. فرغم أن فكرة الفيدرالية 

( أال أن تحديد عدد وكيفية تشكيل األقاليم ترك 2012وردت في المقترحات األولى للملتقى )أكتوبر 

الدولة سيتم بالتدريج وسيترك للناس )للناخبين( تدريجاً الخيار في ذلك.  عمداً على أساس أن فكرة بناء

أن قرار تحديد العدد لم يتم االتفاق أو التصويت عليه في صدر بيان من اجتماع بيروت محذرا من 
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ا من خالل لجنة مصغرة فيه أختارها رئيس الجمهورية وعليه فأنه ليس نمالمؤتمر الوطني للحوار وإ

، أبو ظبي في اجتمعتاقتراح عدد معين لألقاليم في مسودة الدستور التي تصيغها لجنة  الضروريمن 

لملتقى أن يترك تحديد عدد األقاليم إلى أن واقتراح بيان ا نقسام السياسي.االلما في ذلك من خطورة 

  مجلس نواب منتخب من تقرير مثل ذلك الموضوع. يتم اجراء انتخابات تشريعية ليتمكن 

لتقى اسطنبول لتعزيز الحوار أن تسارع هيئة األمم المتحدة ومبعوث أمينها العام الخاص أمل مي

بالقضية اليمنية المعين في الشهر األول من الحرب الجارية إلى انتاج خارطة طريق تخرج اليمن من 

م رق مجلس األمنعلى قرار  تستند في حيثيات شنهاالحرب الطاحنة التي دشنتها دول األقليم فيه 

دول اإلقليم كما لم ينص على من قبل وإن لم ينص صراحة على استخدام العنف المسلح  2216

ومن المؤسف أن هيئة األمم المتحدة لم تهتدى بعد إلى اليمن. الشعب في  اقتصادي علىحصار 

 الطريقة أو المنهجية التي بها تستطيع التعامل مع األزمة والحرب في اليمن. فرغم ارتفاع الضحايا

 األساسية والمنشئات الحكومية ومنازل المدنيين من المدنيين إلى األالف واتساع هائل في الدمار للبنية

وممتلكاتهم مازالت األمم المتحدة تبدو حائرة في كيفية التعامل السياسي مع أطراف الصراع في 

  الداخل اليمني والمشاركين فيها من الدول اإلقليمية.

للحوار أن أدانة ما يجرى في الجمهورية اليمنية كافيا أو مناسباً لدوره كملتقى  ال يرى ملتقى إسطنبول 

يجمع أعضاء من كافة األطراف المشاركة في الصراع أو أن يحمل أي طرف من األطراف مسئولية 

وانتشار للمجموعات  اقتتالان دوره في ما يجرى، رغم بشاعة وهول ما يجرى من ما يحدث مهما ك

تدمير للبنية األساسية بل لمقومات الحياة برمتها. فكما سبقت في تجاربه الماضية يرى  االرهابية أو

الدور الحقيقي له كملتقى ألعضاء من كافة المشارب السياسية هو البحث عن وسائل مفيدة الستمرار 

 ىالحوار بين األطراف المتصارعة واقتراح آليات ناجعة للخروج من المأزق أي كان ذلك المأزق حت

عاله، أولو كان حرب مدمرة كالتي تجرى في اليمن األن. وبناًء على حقيقتين واضحتين أشير إليهما 

ال انتصار حاسم لطرف من األطراف اليمنية في هذه الحرب واألمم المتحدة ال قدرة لديها على األقل 

بمقترحات ال  في المنظور قصير المدى من الخروج من المراوحة مكانها. فمن الحكمة عدم التسرع

ألفضل على أنه من امن ناحية، الوقائع الفعلية السياسي والحربي مع التشديد تتناسب مع متغيرات 

لكل الفرقاء اليمنيين تحكيم المنطق والعدل وسرعة العودة إلى طاولة المفاوضات ألنها اآللية الوحيدة 

التدخالت اإلقليمية أي كانت.  الممكنة للفصل في النزاع وعودة السالم لليمن وسالمة أراضيه من

والتشديد من ناحية أخرى على أن الحالة اإلنسانية قد وصلت في اليمن إلى أقصى ما يمكن أن يتصوره 

 الجرى والزال يجرى،  والحقوقيةوأن تقصيراً خطيراً في أداء المنظمات اإلغاثية  معاناة،العقل من 

  تلك األعمال التي يجب أن تكون بمنأى عنها. هو التدخالت السياسية في مثل أسبابهشك أن أحد 

يقدم س سلوب مواكبة الحدث فأن ملتقى إسطنبول لتعزير الحوارولنفس الحيثيات أعاله، وانتهاجاً ال

هنا مقترحات تتعلق بمجريات المحادثات المحتملة بين األطراف اليمنية برعاية األمم المتحدة ومبعوث 

ستوى مسطنبول مواكبا لما يستجد من أحداث على أن يكون ملتقى االخاص باليمن على األمين العام 

المفاوضات بين األطراف السياسية اليمنية في األسابيع و/ أو األشهر القليلة القادمة. وال يفوت أعضاء 

تهم فعاليات رعايليمن لملتقى إسطنبول لتعزيز الحوار تقديم الشكر لمبادرة إدارة األزمات ومكتبها في ا
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تحتوي قائمة المقترحات هذه على عدد قليل من مناشدات ملتقى  ى أملين استمرار ذلك مستقبالً.الملتق

إسطنبول لألطراف السياسية اليمنية يلي ذلك مقترحات لما قبل المحادثات المزمع عقدها وأخرى 

 ات.لمفاوضالمحادثات ثم مقترحات تتعلق بحالتى النجاح أو التعثر في تلك مقترحات لفترة 

أن كل عضو من أعضاء ملتقى إسطنبول لتعزيز  الضروريوأخيراً وجب اإلشارة إلى أنه ليس من 

قى تفي المل كأعضاءالحوار وافق بشكل كلى على كل كلمة وردت في قائمة المقترحات هذه ولكنهم 

 اكبةعلى أمل مو في قائمة المقترحات ورغم تباين مرجعياتهم السياسية متضمنين على مجمل ما ورد

 األحداث الحقاً.

 

 :الملتقىمناشدات 

 القتتالاإلى وقف إلى  يناشد ملتقى إسطنبول لتعزيز الحوار كافة األطراف والقوى السياسية -

للخروج بخارطة طريق  والعودة للحوار في أسرع وقت ممكن وإشكالهوالحرب بكافة صوره 

 بعملية سياسية واضحة،  محددة للبدءمزمنة بآليات 

اولة إلى أن طيناشد الملتقى األطراف والقوى السياسية اليمنية إلى تحكيم العقل والمنطق  -

الحوار هي األجدر بالعودة إليها مهما طال أمد الحرب، وأن مزيد من التدخل اإلقليمي لن 

 يزيد األمور في اليمن أال سوًء مهما كانت وجهة ذلك التدخل أو أهدافه،

ف والقوى السياسية إلى أنهم قد بذلوا وقتا وجهود ناجحة في الماضى يذكر الملتقى كافة األطرا -

القريب لبناء عملية سياسية ناجحة يمكن أن يبنى على كثير من مخرجاتها بما في ذلك 

يجب أن  اإلرهابكما يذكر كل األطراف أن مكافحة  مخرجات الحوار الوطنى المتفق عليها،

 ،تكون أولويات الجميع

ألمم المتحدة إلى مزيد من الجدية وبذل أقصى ما يمكن لتقريب األطراف يناشد الملتقى ا -

 والدولية، اإلقليميةاليمنية إلى طاولة حوار ناجحة بعيداً عن التأثيرات والمصالح 

كما يناشد أعضاء الملتقى األمم المتحدة إلى العمل الفوري لزيادة المساعدات اإلنسانية  -

عليه في أسرع المفروض ة ووقف الحصار االقتصادي لجمهورية اليمنياواإلغاثية لشعب 

الدول الصديقة لليمن زيادة والمنظمات الدولية وكذا وبالمثل يدعو األمم المتحدة  وقت ممكن.

الفعالة في التخفيف من المعاناة  المدنيتعاونها مع السلطات المحلية ومنظمات المجتمع 

 العميقة في الوقت الحاضر وفى فترة ما بعد الحرب. اإلنسانية

 

  



4 
 

 مقترحات لعملية التفاوض بين األطراف اليمنية

 أوالً: بالتزامن مع المساعي و الجهود المبذولة لعقد المباحثات

 ،بالفعل قرارن صانعي بحيث يكون كل منهم مختيار ممثليهم مراعاة كل األطراف لمسألة ا -1

اء مباحثات طراف المشاركة في هذه المباحثات عن قبولها بججراإلعالن المسبق من قبل األ -2

 جادة ومسؤولة ومباشرة،

اجرى  األمر اقتضىشاركة حتى لو تخصيص الفترة الكافية من الوقت إللتقاء األطراف الم -3

 ،المباحثات جوالتعدد من 

لمنح األطراف المشاركة في المباحثات الفرصة  االستعدادوالدولية  اإلقليميةإبداء األطراف  -4

حيب بالترقليمية والدولية عن أي نفوذ أو تأثير، ومطالبة تلك األطراف اال بججرائها بعيدا

  بنتائجها أيا  كانت باعتبارها شأناً يمنياً خالصاً،

ألطراف ا بناء الثقة بينإطالع الرأي العام على سيرها بما يساهم في توفير أجواء الطمأنينة و -5

المتفاوضة، إلضفاء الشفافية على المحادثات والتي بدورها ستقلل من تلكؤ أي طرف أو عدم 

  جديته.

 ثانياُ: أثناء سير المباحثات 

لنجاح المحادثات في حدودها الدنيا  على المبادئ والضوابط والمرجعيات الضامنة االتفاق -1

 في حالة تعثرها ألي سبب كان

تحديد وتسمية القضايا ذات األولوية واألهمية القصوى التي يفترض مناقشتها والتباحث  -2

 حولها بما يفضي إلى إيجاد الحلول للمشكالت المتعلقة بها 

 قائمة قضايا المباحثات قد تشمل ولكن ليس حصراً على:وبهذا الصدد نود التنوية إلى أن  -3

 ،السلطة السياسية وإتخاذ القرار   -أ 

 المرحلة اإلنتقالية ، فترتها ومهامها، -ب 

 ساني بنواحية المعيشية واألمنية،الوضع اإلن  -ج

 المستقبلي،الدور اإلقليمي والدولي   -د

 لتنفيذ ما يمكن اإلتفاق عليه،الضمانات الالزمة والكافية  -هـ

 المصالحة الوطنية والسالم الدائم.  -و
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 ثالثاُ: ما بعد المباحثات ) المحادثات(

 حالة النجاح

جات واضحة ومحدده ومقبولة من المهم جداً أن تنجح هذه المحادثات أو غيرها نظرياً ويكون لها مخر

التفاقات ل لكن األهم، مرحلة التنفيذالتوافق والمصلحة الوطنية العليا. عملياً وملزمة إنطالقاً من مبدأ 

نرى ة تفاقات سابقة بين األطراف اليمنياتنفيذ  تها عملياتشهدوتجنباً للوقوع في االنتكاسات التي 

 ضرورة التركيز على ما يلي: 

ف ، ولو من طروتشجيع المبادراتتنازالت كتفاء بجبداء حسن النية وانما تقديم اإلعدم  –أ 

 لة النظرية إلى المرحلة العملية،واحد تساهم في اإلنتقال الفعلي من المرح

بعيداً عن  االتفاقالتي قد تحدث في مرحلة تنفيذ  التاالختالالتام بمعالجة كافة  االلتزام –ب 

  .االختالفاتالعنف أو ردود األفعال المؤدية إليه، وجعل الحوار مبدأً أساسياً لمعالجة كافة 

قيام المجتمعين اإلقليمي والدولي بالمسؤوليات المناطة بكل منها في تهيئة األجواء  –ج 

لالزمة والكافية لمرحلة تنفيذ اإلتفاقات وما بعدها، بما والمناخات وتوفير السبل واإلمكانيات ا

في ذلك الجهود السياسية المحققه لتطبيع الوضع السياسي واألمني والجهود اإلقتصادية 

والتنموية المحققة لرفع المعاناة المعيشية عن كاهل المواطن وتدفق المساعدات اإلنسانية 

ليمية و دولية يناط بها إعادة اإلعمار وتفعيل بحرية تامة ناهيك عن أهمية تصميم عملية إق

 والتنموي. االقتصاديالمسار 

 

 حالة التعثر

افة المسؤولية من قبل ك استشعارألي سبب كان، نرى أنه من األهمية بمكان  المباحثاتفي حالة تعثر 

والحرص على المضي قدماً في المسار السياسي، كمبدأ جوهري ال  الخارج،األطراف في الداخل و 

بد منه، حتى و لو كان ذلك بالتزامن مع المسار العسكري أو بعده، وفي هذه الحالة نشير إلى أهمية 

 : ما يلي

إجراء المراجعات التقييمية الالزمة لإلحاطة بأسباب التعثر ومحاولة تجنبها، في أي  .أ

 ،محادثات الحقة

 يها الحقاً في عملية بناء السالم،مالمح النجاح والبناء عل اطاستنب .ب

 الدائم والمسؤول للتعاطي اإليجابي مع أي جهود تضمن كافة األطراف استعدادها  إبداء . ج

 المسار السياسي وصيرورته.  استمرار     
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ي يجرى ف وأخيراً إذ يعرب ملتقى إسطنبول لتعزيز الحوار عن اسف وحزن أعضاءه الشديدين لما

اليمن فأنه يود أن يوجه هذه المقترحات إلى كل األطراف اليمنية من أحزاب وقوى سياسية ستشارك 

في المفوضات المرتقبة برعاية األمم المتحدة وكذا إلى األطراف التي لن تشارك لسبب او أخر 

يوجهها إلى مكتب المبعوث الخاص لألمين العام لألمم  قىjلتها واالستفادة منها. كما أن الملدراس

لدراسة وجهات نظر قد تتباين مع وجهات نظر المفاوضيين الرسميين. المتحدة والطاقم العامل معه 

  .واالقليم dبالشأن اليمنى من المجتمع الدول وبالمثل فأن الملتقى يوجهه هذه المقترحات للمهتمين

 

 صادر عن

 زيز الحوار ملتقى إسطنبول لتع

 صنعاء - 2015الرابع من نوفمبر 


