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 واملمارسة األكاديمياحول املؤتمر: بين  

  14ي  (، يوم  DeepRootواشنطن دي س ي، ومؤسسة ديب روت )-نظم مركز دراسات النزاع والعمل اإلنساني، بالتعاون مع كل من املركز العربي  

ْبر املستقبل". م، 2022شباط/ فبراير  15و  ؤتمر "النزاع في اليمن: املشهد الحالي وس 

النزاع والعمل اإلنساني، املؤتمر    جلسةاسُتهلت   البروفيسور سلطان بركات، مدير مركز دراسات  ألقاها كل من  بكلمات ترحيبية  االفتتاحية 

والدكتور خليل جهشان، املدير التنفيذي للمركز العربي بواشنطن، واألستاذ رأفت األكحلي، الشريك املؤسس في مؤسسة ديب روت. وقد أكدوا  

األ املؤتمر  هذا  أهمية  آخر  جميًعا  وفهم  لرصد  استثنائية  فرصة  يوفر  املؤتمر  وأن  اليمن،  في  الراهنة  التطورات  ظل  في  توقيته  وأهمية  كاديمي، 

األزمة اليمنية ومسار عملية السالم في اليمن، التي يقدمها مجموعة من الخبراء واألكاديميين والباحثين البارزين املتخصصين  ب  املتعلقةالتحليالت  

 .في الشأن اليمني 

ول من  قد رحب بركات باملشاركين، مؤكًدا أن انعقاد هذا املؤتمر يأتي انسجاًما مع تطلعات مركز دراسات النزاع والعمل اإلنساني، الذي يعد األ و 

بين النظرية  نوعه في العالم العربي، ويعمل على إنتاج املعرفة العاملية ورسم السياسات في مجال إدارة النزاع والعمل اإلنساني، بما يجسر الهّوة  

جهشان إلى أن فكرة هذا املؤتمر نابعة من التزام الشركاء الثالثة بدعم  حين أشار    فيواملمارسة، ويساند الجهود العملية املتمثلة في الحوار والوساطة.  

  ؛ي أن هذا املؤتمر فريد من نوعهوبوضع حد له. وأكد األكحل   ،عملية السالم وتسوية الصراع في اليمن الذي تحول إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم

 .ما يثري املناقشات الدائرة، ويعزز املساهمة في البحث عن حلول إلنهاء النزاع الذي أنهك البالد  وهو  ،لتنوع املتحدثين واملساهمين فيه 

حرصهم على االطالع على أوسع شريحة  األكاديميا واملمارسة العملية، و   بالتفاعل بين للجهات املنظمة للمؤتمر   االهتمام املشترك  هذا  وبناء على

أعمال اليوم األول من املؤتمر على كلمة رئيسة ألقاها تيموثي ليندركينغ، املبعوث    اشتملتفقد    ،ممكنة من وجهات نظر مختلف األطراف والفاعلين 

ألقاها رئيس املكتب الفني للمشاورات عضو الفريق املفاوض  لعرض وجهة نظر الحكومة اليمنية، األميركي الخاص إلى اليمن، تبعتها كلمة افتتاحية 

إلى اليمنية محمد العمراني، إضافة  الباحثين واملتخصصين،    جلستين أكاديميتين ضمتا  عن الحكومة  العديد من املشاركات املميزة ملجموعة من 

 . على خريطة النزاع في اليمن، وعلى تطورات املواقف الخليجية واإلقليمية مسلطين الضوء الذين قدموا أوراقهم األكاديمية 

االفتتاحية على كلمة رئيسة قدمها نائب املبعوث األممي الخاص إلى اليمن معين شريم، بالنيابة   جلستهااشتملت  اليوم الثاني فقد فعالياتأما 

ألقاها عبد امللك العجري،   لعرض وجهة نظر وفد صنعاء التفاوض ي،   وكلمة افتتاحية  هانس غروندبيرغ، املبعوث األممي الخاص إلى اليمن،   السيدعن  

التفاوض ي. الوطني  الفريق  "أنصار هللا" عضو  السياس ي لحركة  املكتب  انعقاد  عضو  الثالثة والرابعة،  تبع ذلك  األكاديميتين  وعرضت    الجلستين 

 سبع أوراق بحثية، تناولت عملية السالم في اليمن ومستقبلها، وكذلك مستقبل اليمن من حيث التعافي، وإعادة اإلعمار، والتنمية.  خاللهما

واملتجددة في مختلف مراحل ، منها ما يحتفظ بأهميته القصوى  محوريةناقش املتحدثون في املؤتمر موضوعات عدة وأثاروا أفكاًرا  وقد    هذا

 .ويطرح جدليات ونقاشات طارئة ينبغي االلتفات إليها ما هو مستخلص من التطورات األخيرة ، ومنهاالنزاع
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 الحل السياس ي الشامل وقف التصعيد و 

زمة الراهنة في سياقها.  ، مع وضع األ اتهكيوديناميوالفاعلين فيه    النزاعحول مجموعة من املحاور، اختص أولها برسم لخارطة    املداخالتدارت  

 إال زيد األوضاع  ت لن    ةمسدود  طريقالتصعيد العسكري    أن معظم الباحثين    رأىو وشدد املتحدثون على أهمية وجود حل سياس ي شامل في اليمن،  

األزمات املتتالية التي مر بها اليمن، مشيرين إلى وجود أزمة داخل النخب السياسية    الحديث بخصوصاملشاركون    فّصل،  وفي ذات السياق.  اسوءً 

ا إنسانية صعبة بسبب األغلبية العظمى من املواطنين  ، مضيفين أن  ات النزاعكي، ومشكالت هيكلية تستمر في توليد ديناميالفاعلة
ً
يواجهون ظروف

 ذلك. 

 دًما في أي ش يء قبل وقف التصعيد واأنه ال يمكن املض ي قاتفق املتحدثون على  وقد  
ً

ذلك يمثل خطوة أولى  ، وأشاروا إلى أن  لعمليات الحربية أوال

   هذا.  من املفاوضات وصنع السالم وبالضرورة عمليات التعافي وإعادة اإلعمار والتنمية  ؛اما يجب عمله الحًق   للك
ً

األعمال الحربية   عن أن  فضال

  صفهاو بالهجمات األخيرة العابرة للحدود  إلى مشيرين ،ب من أي اتفاق محتمل، وستصعّ سيتحملها الجميع الحربكلفة هذه  أن و ، تضاعف املعاناة

  
ً

ضرورة التعجيل في   املشاركين . وقد برر عدد من  مصلحة أي طرف  ليس في  -في نهاية املطاف  -وهو،  التسوية  اتتعقيد النزاع وإمكاني  أدى إلىمثاال

 في اليمن.  األعوام هذا العام هو من أسوأأن ، و للغاية مرحلة حرجةب البالد تمر خفض التصعيد بأن 

ل  أكّد وقد   تيموثي  الوضع  ندركينغيالسيد  السالم  والحاجة  ،كارثية  إلى دعم عملية  تدعم    مشيًرا  ،املاسة  األميركية ال  املتحدة  الواليات  أن  إلى 

  كما لدى بالده حلول مثالية للنزاع في اليمن.    يسالعسكرية في اليمن، إلى جانب رغبة بالده في دعم عملية التعافي في املنطقة، مع إقراره بأنه لالحلول  

إلى في تقديم الدعم اإلنساني واالقتصادي جنًبا  التي تقودها األمم املتحدة، مع استمرارها  أيًضا أن واشنطن تدعم عملية السالم  جنب مع   أكد 

 املجتمع الدولي، مشيًرا إلى التزامهم بالقانون الدولي وبأهمية وجود حل سياس ي لألزمة.

 "الطرف الحوثي"غياب    إلىذلك    مرجًعا  ،2018لغياب النسبي للعملية السياسية في اليمن منذ عام  اإلى    العمراني من جهة أخرى، أشار محمد  

انتقد دور  قد  . و روط املسبقة للجلوس على طاولة املفاوضاتشووضع ال  ،وتعمدهم عدم الحضور بصفة مباشرة  ،عن عملية السالم)أنصار هللا(  

السابقين   الدوليين  و   إلىاملبعوثين  قادوها،  التي  السالم  عملية  على مسار  الضوء  ملقًيا  يرى اليمن،  في    التي  اإلغراق  محاوالت  عليها  غلبت  قد  أنه 

ا القضايا  حساب  على  القضايا الجزئيات  من  الهروب  ومحاولة  الثقة  وبناء  األسرى  قضية  على  التركيز  أن  اإلطار الحظ  هذا  وفي  الكبرى.  ملركزية 

 الدولي، وال ينسجم مع عمق األزمة اليمنية.  املجتمعاألساسية واالستراتيجية هو نهج ينسجم مع رؤية 

في اليمن    الذي  ومن جهة ثالثة، قّدم وجهة نظر وفد صنعاء عبد امللك العجري، د ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية 
ّ
اعتماد الحل    دون أك

نهج السالم    العسكري، مشيًرا إلى األزمة اإلنسانية األليمة الناجمة عن الحصار، ونقص املوارد، وإغالق املوانئ. وأوضح أن حركة "أنصار هللا" ترفض

تشترط الحركة فتح املطار وامليناء وإزالة الحصار والعقوبات االقتصادية، وبعد ذلك ؛ إذ  فرض عقوبات للضغط على الحركة في املفاوضاتالذي ي

الحركة على  للضغط   
ً
ورقة العقوبات  استخدام  سياسة  أن  إلى  أيًضا  وأشار  العسكري.  التصعيد  خفض  على  مفاوضات  في  تدخل  أن  في    يمكن 

عملية السالم وتفاقم من تردي األوضاع اإلنسانية في اليمن، وهو ما ترفضه من شأنها أن تقوض  تضر الشعب اليمني بالدرجة األولى، و املفاوضات  

ا.   الحركة قطعيًّ
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 بيئة متغيرة وشديدة التعقيد  في  النزاعفهم 

ن لزاًما  بّين املنظمون أن خارطة النزاع في اليمن تتغير، وفي وجود مستجداٍت محليٍة وحتى إقليمية ودولية تطرأ على ساحته وتتقاطع معها فقد كا

لية،  ا دون فهم عميق للخارطة الحالن يكون ممكنً   وذلكوضع خطة فعالة لصنع وبناء السالم،  أجل    منتنشيط الدراسة والحوار والعمل املشترك  

 وهو ما حاول املشاركون املساهمة في التوصل إليه. 

في صنعاء عززت من سيطرتها  للحوثيين/أنصار هللا  أولها أن سلطات األمر الواقع التابعة    للنزاع؛اتجاهات رئيسة    ةأربعرصد ساليسبيري  وقد  

موقف الحكومة اليمنية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، بوصفها  على األراض ي التابعة لها ومن قدراتها العسكرية؛ ثانيها، التدهور املستمر في  

ا ذا مصداقية؛ ثالثها، االرتفاع امللحوظ في املكانة العسكرية والسياسية للقوات املتحالفة مع اإلمارات ال  عسكريًّ
ً

عربية املتحدة،  جهة حاكمة وفاعال

الواليات املتحدة وحلفائها من جهة،  في    املتمثلةأهمية اليمن في صراعات القوى اإلقليمية    والحكومة؛ رابعها، زيادة  أنصار هللا/التي قاتلت الحوثيين 

   وأشير إلى أن هذه االتجاهات تتعزز بالتصعيد األخير، ولها تكلفة عالية.وإيران وحلفائها من جهة أخرى. 

الباحثة تتبعت  ، حيث  1994ت السياسية في البالد منذ عام  ال تزال قضية محورية في النزاعا  بوصفها  الالمركزية في اليمن  نوقشت قضية  كذلك

محاولة لفهم السياق  في  . وتطور الجدل الدائر بين املثقفين واألحزاب السياسية حول التحول إلى الالمركزية في الدولة اليمنيةميساء شجاع الدين  

كدراسة    "أنصار هللا"حركة    امستخدمً   ،خل الجماعات املتحالفةيا كاربوني طبيعة االنقسامات والتحوالت دار أند  شرح،  باستخدام عدسة مكبرة

  كلإلى أن    ار . وقد أشمن خالل تصور الجماعات املسلحة شبكات تتنافس فيما بينها  ، تفسر نشوء العنف بين املتحالفين   وكيف يمكن أن ،  حالة

  أكثر وضوًحا التواصل يكون    ، وأن فقية والعمودية بين القياداتالعالقات األ لديها مركزية من خالل النظر بعمق إلى    ةالجماعات املسلحة املختلف

 ما يمكنهم من فرض قراراتهم.  وهو  ،عند الجهة التي لديها تواصل أفقي على املستوى املحلي

 

 وخصائصهاعملية السالم  مالحظات حول  

منذ اندالع  ابتليت بمجموعة من العيوب التي جعلتها تتسم بغياب الشمولية أثناء املفاوضات    في اليمن  الحظ بعض املتحدثين أن عملية السالم

  السالم   عملية   تحقيقتحديات فيما يتعلق باملشاركة في    ثمة ، وما تبعها من اتفاقات مثل اتفاق ستوكهولم. وقد أكد بعض املشاركين أن  النزاع املسلح

يجب  اليمنب إذ  أنفسهم،  أ،  اليمنيين  من  القضية  هذه  تنطلق  تدعمن  الفاعلة  وأن  خالل    جميعشاركة  م  كلها  األطراف  اليمني  املجتمع  فئات 

إلى أن اتفاقية ستوكهولم حققت    ساليسبري الالحقة للعملية التحضيرية. وقد أشار بيتر    املراحلفي    م سواء أكان ذلك أثناء التحضير لها أ  ،املفاوضات

الذي و ،  بين األطراف  أي كارثة مدمرة، ولكنها في الوقت نفسه أخفقت في تحقيق إعادة التموضع املتفق عليه وقوع  تعلق بالحيلولة دون  إنجازات فيما ي

 . كما أشارت أسمهان العلس إلى أن انعدام املرونة من قبل طرفي النزاع ساهم في إفشال جهود السالم.بينهاالثقة  بناءكان سيكون له أثر في 

التفاوض ملفات  أولويات  بد من الوصول إلى توافق بخصوص ترتيب    ال  هأن  رأوا موضوع الوساطة وعملية السالم، إذ    ثير من املشاركين علىركز كو 

الفيدرالية   ن إلى الجدل حول ياملداخلعدد من  أيًضا تطرق  يؤدي إلى تعطيل العملية.    ما  وهو  ،أي طرفعدم تعنت  في ذات الوقت  ، وبين الجميع

ضرورة البحث عن  ولفت عبد امللك العجري إلى  تصميمها بصورة يتفق عليها الجميع.    كون يضرورة أن  و للسالم في اليمن،    محتملةوسيلة    بوصفها

 .  ق السلم دون ذلكي، وأنه لن يكون من املمكن تحقاا واقتصاديًّ ظاهرها وباطنها، عسكريًّ  ؛سالم يوقف جميع أنواع الحرب

ويجب أن تتضمن    ،ذات طبيعة دائمة كما تقول تانيا بافينهولزعملية السالم هي عملية    إضافة إلى ما سبق، ذهب عدد من املشاركين إلى أن 

، واالستفادة منها يجب دراسة التجارب السابقة للدول األخرى أيًضاكما أنه  لضمان تعزيزها،سلسلة من املفاوضات حول صياغة العقد االجتماعي  
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  أهمية الدعم الدولي وقد أكدوا    وعدم االكتفاء بتكرار الطرق التقليدية.  ،ابداعً إالبحث عن طرق أكثر    يس فقط التجارب اليمنية السابقة، معول

أن تكون  أشار ماجد األنصاري إلى إمكانية    وقدالسالم الشامل واملستدام.  لتحقيق    وأن ذلك شرط  إلى جانب الدعم العام املحلي واإلقليمي،،  للعملية

 هناك وساطة خليجية لحلحلة األوضاع. 

املجتمع املحلي في عملية   أكد املتحدثون محورية دور وأهمها الشمولية واملشاركة،    العملية، الالزمة إلنجاح    الشروط  وفي عودة للتشديد على

  ومن  ، بالعملية االلتزام  من املطلوب والقدرال يظهر الجدية الغياب أحد األطراف عن املفاوضات  ، ألنأولوية  تمثل وكون شموليتها ، اليمنية السالم

 عن أنه لن يتحقق أي تقدم فعلي.  ،املجتمع اليمني   مصلحةالحرص على  
ً

  بوصفها  معينةاملض ي في تطبيق قرارات    وهذا يتضمن بالضرورة عدم  فضال

 
ًّ

وهذا في ذات  عرقل لكل العملية، غياب أي طرف عن املفاوضات يؤدي إلى تحويله إلى ُم مبررين ذلك بأن  ،هااألطراف فيللتسوية دون إشراك كل حال

ا  ال يمثل    ألنهأن يكون الحل هو تقسيم الكعكة،    الوقت ال يعني   حقيقيًّ
ًّ

الشباب    مالحظة إضافية أشار أحدهم إلى أن أجندة  فيو.  لتسوية النزاعاتحال

وقد استعرض رأفت    لعكسه على أرض الواقع.نقل إلى أرض الواقع، وهو حديث مهم في اليمن، يجب خلق منصات مبتكرة  تم يجب أن  واألمن والسال 

تناوال فيها تجربة مميزة، وهي برنامج زمالة حكمة  ،املشتركة مع بركاتورقته  األكحلي   مصمم    وهولتمثيل الشباب،    مبتكًرانموذًجا    بوصفه  ،التي 

 لتمكين القيادات العامة الناشئة في اليمن وتزويدها باملهارات الالزمة للقيادة الفعالة في زمن االضطرابات.

هناك فرصة كبيرة إلنهاء النزاع هذا العام، وقد وجه بعض    أن   ليندركينغ  أكدو .  امللكية واإلدارة املحلية للعمليةشرط  أيًضا أشاروا إلى أهمية  

 ح  ف  ثم  ومن  ،ا يمنيًّ -اباألساس يمنيًّ لكون الصراع  طراف الخارجية إلعطاء املساحة الالزمة لليمنيين لحل مشاكلهم بأنفسهم،  املشاركين رسالة إلى األ 
 
ه  ل

أساًس  يكون  أن  يمنيًّ يجب  أن يصل    ،ا يمنيًّ -اا  أنظارهم  ن  و اليمنيمع ضرورة  بعدم تصويب  قناعة  تنازالت يجب ساحة    إلىإلى  املعارك، وأن هناك 

 في عملية السالم.  اتقديمها من أجل املض ي قدمً 

من املهم تشجيع ثقافة الحوار    أن   فرأوا،  ذات العالقة بالسالم  ذهب بعض املشاركين إلى الحديث عن الجوانب الثقافية والتصورات االجتماعيةو 

ترشيد الحديث عن القواعد الشعبية ألطراف النزاع عند  إلى جانب    ،لتشديد على أهمية اإلرادة لتحقيق نتائج ملموسةوابصورة عامة في اليمن،  

في    وهو أمر من املهم معالجته  ،بين القيادات الشبابية الشابة في اليمن ونظرائهم في الخليج  اهناك انقطاعً وأشاروا إلى أن  مناقشة عملية السالم.  

 .  إطار العملية

الوطني  عدم تحقيق األهداف املرجوة من مؤتمر الحوار  أشير إلى أن  عملية السالم في اليمن،    الفجوات التي ابتليت بهاعن  لحديث  ا  إلىوبالعودة  

  إذ  ؛وركز إبراهيم جالل على التصميم املؤسس ي ملؤتمر الحوار الوطني، وانعكاساته على التمثيل واملفاوضات والنتائج .هو مسؤولية جميع األطراف 

حلول مستدامة وشاملة ن  إ السعي إليجاد  في  كبيرة  فجوات  يكشفان عن  املؤتمر،  نوقشت خالل  التي  واملظالم  للمجموعات،  االنتقائي  االختيار 

 ضرورية لعملية التحول في البالد.  

 

   تجاه النزاع السياسات اإلقليمية والدولية  

 -مثل أحمد الشامي-بعض الباحثين    ورأى لية التي أثرت في األزمة وتأثرت بها.  استدعت األزمة اليمنية تدخالت عديدة من القوى اإلقليمية والدو 

سواء في تصعيد األزمة العسكرية أو فشل عملية السالم في اليمن. ومع أن دور األمم املتحدة كان    مهم،  ر دو   لها  كان أن القوى اإلقليمية والدولية  

 
ً
التي بدأت    ،استمرار العمليات العسكريةإن  فقليمي لحل النزاع في اليمن،  إحيث سعت األمم املتحدة بتعاون دولي و   ،من الناحية الدبلوماسية   انشيط

إلى القول بأن إيران ت ندوى الدوسري  بتدخل عسكري من قوات التحالف بقيادة السعودية والتدخل اإليراني، عقد األزمة. على سبيل املثال ذهب
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استثمارا من  عقوًدا  صعود  شهدت  مع  تتجسد  هللا/تها  تطور  أنصار  مراحل  إلى  الباحثة  أشارت  كما  اليمن.  في  هللا/الحوثيين  الحوثيين أنصار 

السياسية،   استمرار    ومنوأيديولوجيتهم  مع  الحالية  الدبلوماسية  الجهود  تواجهها  التي  القيود  مناقشة  التصعيد  أنصار هللا/ذلك  في  الحوثيين 

الحوثيين  أنصار هللا/  ال بد من إدراك أن   ذاتهفي الوقت  ، لكن  أثرهإنكار الدور اإليراني أو تقليل  من الخطأ    إلى أنهالرأي  وذهب هذا    ،اوالتوسع عسكريًّ 

 باملال. هم ؤ احتواسعودية يمكن لل  كما الليسوا دمى بيد إيران، 

أشار   آولريشسنمن جانب آخر،  أن    كريستيان  في إخراج    ر دو لها    كان مارات  اإل إلى  بعدها    ين الحوثيأنصار هللا/رئيس  لكن شهدنا  من عدن، 

 ، وبرزت توقعات حول شكل النجاح العسكري والسياس ي   ،تحديات مستمرة في الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية، وتغيرت السياسات

 
ً
إلى   ار آولريشسنوأش  في التحول إلى حل سياس ي للمشكلة اليمنية.  عديدةصعوبات    تفي العامل اإلقليمي خلق  أن التغيرات  على  اوبدا أن ثمة اتفاق

 الضغط على إيران ومنع الضربات الحاصلة في اإلمارات والسعودية.بالواليات املتحدة    بقيام  امرتبطة حاليًّ للنزاع  القضايا اإلقليمية  بأن    اعتقاده

وأنه ال  (،  19-بعد انتشار فيروس كورونا )كوفيد  على شؤونها االقتصادية   ركزتتصعيدها في اليمن و   خففتإلى أن دول الخليج    دانيا ظافروذهبت  

. وفيما يتعلق باملسار الدبلوماس ي، النزاعتهدئة    يذهب باتجاه  بايدن جو  دور إدارة    وأن   ،من التوسع اإليراني في الشرق األوسطهناك مخاوف    تزال

على  أن يشرف  ال يمنع إمكانية أو ربما ضرورة  سيط من طرف ثالث لدفع عملية سالم يقودها ويملكها اليمنيون  و   أن وجودبيحاج ماجد األنصاري  

 دولي تابع لألمم املتحدة. العملية وسيط

يجب فتح طرق التواصل    ، وأشار أحدهم إلى أنهيكون أحد مفاتيح أو فرص الحل  يرانية قدانفراج العالقات السعودية اإل   وقد أكد الباحثون أن 

ا بخصوصها.  واقع، حتى وإن لم يكن متفًق السلطات األمر  ال يمكن تجاهل  أنه  والتفاهم بين أنصار هللا واململكة ودول الجوار املنخرطة في النزاع، و 

الخليج  وأّن   دول  عاتق  على  ملقاة  كبيرة  مسؤولية  شدد    للتهدئةثمة  وقد  النار.  إطالق  وقف  مجرد  ال  والحقيقي،  الشامل  السالم  تحقيق  ودعم 

مثال على ذلك: الحديث عن طريق الحرير وما   فيوهو ما يساعد في الحل، و  ،اا وإقليميًّ املتحدثون على ضرورة البحث عن املصالح املشتركة دوليًّ 

 ، وهو ما يستدعي التحالف لبسط األمن في املناطق التي يمر عبرها. ليصب في مصلحة الجميع به من وضع أمني مستقريتطل

 

 التعافي، وإعادة اإلعمار، والتنمية  في  مستقبل اليمن 

تركيز    -كصبرية الثور -  همانتقد بعضو ،  وكونه يمثل أحد أهم التحديات ملستقبله  ،في اليمن   الوضع االقتصادي  خطورةعلى  أجمع املتحدثون  

رورة أن  ضخرون إلى  آوأشار  .  ، ألن املساعدات اإلنسانية ال تحل محل التنمية بأي حالالجوانب التنمويةاإلنسانية وإهمال    الجوانباملانحين على  

أيًضا  .املستوى الوطني، ففي الفترة السابقة فشل الفاعلون الدوليون في معالجة هذه املظالم تركز عملية التعافي في اليمن على معالجة املظالم على

،  التعافي يجب أن يكون عملية مرنة ومستمرة ومناسبة للسياق  إلى أن   بعض املشاركينعمار والتنمية، ذهب  عادة اإل إفيما يخص عمليات التعافي و 

 العمليات.  تلكستفادة من قدراتهم في لال   وذلك ؛تقوية الفاعلين املحليين وتمكينهموأن من الضروري ملستقبل اليمن 

أن   املشاركون  سلووضح  بصورة  العمليات  هذه  قيادة  من  للتمكن  معالجتها  املهم  من  إشكاليات  الفساديهناك  معالجة  منها  وترشيد    ،مة، 

كما  .  والجودة االقتصادية، وقد ركز على هذه النقاط الباحث عبد الغني جغمان  ،والقوة املؤسسية   ،والشفافية  ، مةتعزيز الثقة بالحكو و   ، الحوكمة

إعادة إعمار و   تعاٍف تتمثل في بدء العمل منذ اآلن على تصور وتدوين خطة    ،وربما هي جزء منها  ،الخطوة األولى قبل كل هذه العملياتأشير إلى أن  

إلى ضرورةلومن هذا املنط  كل هذا ال يمكن تحقيقه دون ضمان حد أدنى من األمن.أن    التأكيد  مع  ،شاملة وكاملة االهتمام    ق، أشار املتحدثون 
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 وإن كانت هذه األمور تستغرق أمًد   ،تمام بجانب التعليماالهو   ،بجانب إعادة إدماج املقاتلين والشباب في املجتمع املدني
ً

وعلى صعيد آخر،    .ا طويال

 السياحة فيما يخص التنمية في اليمن ما بعد الحرب.لقطاع ا واسعً  اأفًق  أشارت هيلين الكنر إلى أن ثمة

ا  املساعدات املقدمة إلى اليمن  أكد املشاركون أن    وعلى هامش الحديث عن املستقبل هتمام  اال ا ونوًعا، ومن الضروري  تزال ضعيفة كمًّ   الحاليًّ

سواء    ،ضرورة اتخاذ نهج أكثر دقة للتعرف على أولويات النازحين   فهي ال تغطي حتى االحتياجات العاجلة للشعب اليمني، وأشير إلىزيادتها،  بعاجل  ال

 اآلن أو في مرحلة ما بعد الحرب.

 

 مالحظات ختامية 

دراسات   مركز  مدير  الختامية قّدم  املالحظات  بركات،  البروفيسور سلطان  اإلنساني،  والعمل  ذلك؛  للمؤتمر  النزاع   
ً

الباحثين    مستهال بشكر 

املؤتمر،   على  والقائمين  والحضور  ستتضمن    معلًنااملشاركين  املؤتمر  مخرجات  باللغتين    فيه املقدمة    البحثية  األوراق  نشرأن  م 
ّ
محك كتاب  في 

م في وقت حرج للغاية من النزاع في اليمن، لكنه في اآلن ذاته وقٌت يزخر بفرص متعددة لتعجيل عملية  أ  كما اإلنكليزية والعربية.  
ّ
شار إلى أن املؤتمر ُنظ

عن الدفع باتجاه ذلك واستثمار   -نحن الباحثين والخبراء واملمارسين السياسيين   -السالم وتفعيلها، وقال في هذا اإلطار: "أمام ذلك، يجب أال نتوانى  

ات، ال في ل ما هو ممكن لتحقيقه؛ فالحالة اإلنسانية في اليمن ال تحتمل االنتظار، كما أن نتيجة إطالة أمد النزاع ستكون كارثية على كل املستويك 

تم التطرق   كما أتيحت الفرصة ملمثلي الشركاء بتقديم الشكر، وتسليط الضوء على عدد من أهم األفكار التي   اليمن وحسب، وإنما في املنطقة ككل". 

 إليها في أعمال املؤتمر.


