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اخلمي�س -  ٢٧ فرباير ٢٠٢٠ م- املوافق ٣ رجب ١٤٤١ هـ

تقرير

األمناء / حسني حنيش :

أثار قرار مجلس االمن املفاجئ 2511 بشان 
اليمن الجدل منذ صدوره مســاء الثالثاء واخذ 
االعالم القطري والسعودي "االنتباه السطحي 
"اىل فقــرة منه تتحدث عن "ســيادة ووحدة 
اليمن" رغم انها مجرد "ديباجة اعتيادية" لكل 
قرارات مجلس االمن عن جميع الدول التي تدور 
امتدادات  نزاعات ذات  او  بالوكالة  فيها حروب 
خارجية فيام بقــي "العمق" غائب عن الجدل 
حول القرار وتوقيته واسبابه ونتائجه وهنا يف 
هذا التقرير تضع "األمنــاء" بني يدي القارئ 

قراءة معمقة للقرار بكل ابعاده.

النص الحريف للقرار:
1 - تؤكد مــن جديد الحاجــة إىل التنفيذ 
الكامل ويف الوقت املناسب لالنتقال السيايس 
يف أعقــاب مؤمتر الحوار الوطني الشــامل ، 
متشيا مع مبادرة وآلية التنفيذ ملجلس التعاون 
الخليجي ، ووفقا لقراراته السابقة ذات الصلة 
، وفيام يتعلق بتوقعات الشعب اليمني يقرر أن 
يجدد حتى 26 فرباير 2021 التدابري املفروضة 

مبوجب
2. الفقرتــني 11 و 15 من القــرار 2140 
)2014( ، تؤكد من جديــد أحكام الفقرات 12 
و 13 و 14 و 16 من القــرار 2140 )2015( ، 
وتعيد التأكيد كذلك عىل أحكام الفقرات 14 إىل 

17 من القرار 2216 )2015( ؛
3 - التأكيد عىل أهمية تيســري املســاعدة 
اإلنسانية ، يجوز للقرارات التي اتخذتها اللجنة 
يف الفقرة 19 من القرار 2140 )2014( )املشار 
إليها فيام ييل باسم "اللجنة"( أن تعفي ، عىل 
أســاس كل حالة عىل حدة ، أي نشــاط من 
األمن يف  الذي فرضه مجلس  الجزاءات  تدابري 
القراريــن 2140 )2014( و 2216 )2015( إذا 
قررت اللجنة أن هذا اإلعفاء رضوري لتســهيل 
عمــل األمم املتحــدة وغريها مــن املنظامت 
اإلنسانية يف اليمن أو ألي غرض آخر يتمىش 

مع أهداف هذه القرارات ؛ معايري التعيني
4 - تؤكد مــن جديد أن أحكام الفقرتني 11 
و 15 من القرار 2140 )2014( والفقرة 14 من 
أو  األفراد  القرار 2216 )2015( تنطبــق عىل 
الكيانــات الذين تعينهم اللجنة ، أو املدرجة يف 

مرفق القرار 2216 )2015(
5 - يؤكد من جديد معايري التعيني املبينة يف 
الفقرة 17 من القــرار 2140 )2014( والفقرة 

19 من القرار 2216 )2015( ؛
6- التأكيدات عــىل أن العنف الجنيس يف 
النزاع املسلح ، أو تجنيد األطفال أو استخدامهم 
يف نزاع مســلح ينتهك القانون الدويل ، ميكن 
أن يشــكل عماًل ، كام هو محدد يف الفقرة 18 
)ج( من القرار 2140 )2014( ، وبالتايل ُيعاقب 
عليه القيام مبشــاركة أو تقديم الدعم لألعامل 
التي تهدد الســالم أو األمن أو االســتقرار يف 
اليمن ، كام هو موضح يف الفقرة 17 من ذلك 

القرار ؛ اإلبالغ
7. يقرر متديد والية فريق الخرباء حتى 28 
مارس 2021 عىل النحــو املنصوص عليه يف 
الفقرة 21 من القرار 2140 )2014( ، والفقرة 
21 مــن القــرار 2216 )2015( ، ويعرب عن 
اعتزامه مراجعة الوالية واتخاذ ما يلزم اإلجراء 
املتعلــق بالتمديد اإلضايف يف موعد ال يتجاوز 
28 فربايــر 2021 ، ويطلــب إىل األمني العام 
اتخاذ التدابري اإلدارية الالزمة بأرسع ما ميكن 
بالتشاور مع   ، الخرباء  إلعادة تشــكيل فريق 
اللجنة حتى 28 مارس 2021 ، حسب االقتضاء 
، بنــاًء عىل خربة أعضاء الفريق املنشــأ عماًل 

بالقرار 2140 )2014( ؛
8. اللجنة يف موعد أقصاه 28 يوليو 2020 
، وتقرير نهــايئ يف موعد ال يتجاوز 28 يناير 
2021 ، إىل مجلس األمن ، بعد مناقشــته مع 
اللجنــة ، وكذلك تتضمن معلومات ، حســب 
االقتضاء ، عن املكونــات املتاحة تجاريًا والتي 
تم استخدامها األفراد أو الكيانات الذين عينتهم 
 ، املأهولة  الجوية غري  املركبات  اللجنة لتجميع 
املنقولة عن طريق  املرتجلة  املتفجرة  واألجهزة 
املياه ، وغريها من أنظمة األسلحة ، مع مراعاة 
أن هذا الطلب ال ينبغي أن يكون له تأثري سلبي 
عىل املســاعدة اإلنسانية أو األنشطة التجارية 
املرشوعــة ؛ يطلب إىل فريق الخــرباء تقديم 

تحديث منتصف املدة إىل
9. يوجــه الفريق إىل التعــاون مع أفرقة 
الخرباء األخرى ذات الصلة التي أنشأها مجلس 
األمن لدعم عمل لجان الجزاءات التابعة له ، وال 
التحلييل ورصد الجزاءات  الدعم  ســيام فريق 
بالقرار 1526 )2004( ومدد مبوجب  املنشــأ 

القرار 2368 )2017( ؛
10- يحــث جميع األطــراف وجميع الدول 
األعضاء ، وكذلــك املنظامت الدولية واإلقليمية 
التعاون مع فريق  ودون اإلقليمية عىل ضامن 
الدول األعضاء  الخرباء ، ويحث كذلك جميــع 

املعنية عىل ضامن سالمة أعضاء فريق الخرباء 
والوصول دون عائق ، ال ســيام لألشــخاص 
واملســتندات واملواقــع ، حتــى يتمكن فريق 

الخرباء من تنفيذ واليته ؛
11 - تؤكد أهمية إجراء مشاورات مع الدول 
األعضاء املعنية ، حســب االقتضاء ، من أجل 
ضامن التنفيذ الكامل للتدابري املنصوص عليها 

يف هذا القرار ؛
12 - يشــري إىل تقرير الفريق العامل غري 
للجزاءات  العامة  باملســائل  املعني  الرســمي 
)S / 997/2006( بشــأن أفضل املامرســات 
واألساليب ، مبا يف ذلك الفقرات 21 و 22 و 23 
التي تناقش الخطوات املمكنة لتوضيح املعايري 

املنهجية آلليات الرصد ؛
13. يؤكد من جديد عزمه عىل إبقاء الوضع 
واستعداده  املســتمرة  املراجعة  قيد  اليمن  يف 
الســتعراض مدى مالءمة التدابري الواردة يف 
هذا القــرار ، مبا يف ذلك تعزيــز أو تعديل أو 
تعليق أو رفع التدابري ، حسب االقتضاء يف أي 

وقت يف ضوء التطورات
14 - يقرر أن يبقي املسألة قيد نظره الفعيل.

كواليس ما قبل القرار:
1( يف مــارس القادم الذي يهــل بعد ايام 
تدخل الحرب يف اليمن ســنتها السادسة وهي 
الحرب التي حدد لها من قبــل القوى الغربية 
املســاندة للتحالف العريب اقل من عام إلنجاز 
نرص شــامل عىل جامعة بســيطة كالحويث 
غري ان "امتدادها دون افق" كل هذه السنوات 
وسط  قادمة  كثرية  ســنوات  عىل  وانفتاحها 
وضع انساين ومجازر حربية يشكل "معضلة 
اخالقيــة" لداعمي التحالف الغــريب وقائدته 
السنة  دخول  ويأيت  السعودية  العربية  اململكة 
السادســة للحرب بعد ايام مــن تهاين تلقاها 
الرئيس عبدربه منصور بدخوله السنة التاسعة 
يف الرئاســة وهو الذي حدد له حسب املبادرة 
لتشــكل  فقط  انتقاليتني  ســنتني  الخليجية 
ضغطا اخرا عىل الــدول الغربية القامئة عىل 
امللف اليمني وابرزها "الواليات املتحدة" وكذلك 
امللف مبارشة عن طريق  تولت  التي  "بريطانيا 
مواطنها جريفيث بدعم امرييك وسعت ألنهاء 
املعضلة اليمنية" ويضاف اىل معضلة "الوقت" 
التهديد االمني حيث  بالنســبة للغرب معضلة 
كلام طال امد الحرب كســبت جامعة الحويث 
قوة اكرث يف املجال العســكري كتصنيع باي 
يرعب الغرب وكعمل ميداين كام حصل يف نهم 
ومارب والجوف وكل ذلك يجعل بريطانيا ومن 
خلفها امريكا تضغــط إلنهاء الحرب وان كان 
ذلك" خارج ملرجعيات وبعيدا عن الرشوط التي 

وضعتها السعودية بداية "!.
2( عملت بريطانيا عىل انهاء الحرب خارج 
املرجعيــات رغم اعــراض اململكة ويف نهاية 
يناير املايض اجرت قناة العربية السعودية لقاء 
مع السفري الربيطاين كان لقاء عاصف واسئلة 
غاضبة وردود واضحة من السفري عن االتجاه 
امتداد  الربيطاين لحل خارج املرجعيات بسبب 

وقت الحرب دون افق وجاء يف اللقاء :
السؤال :تتحدثون عن سالم شامل ماذا عن 

املرجعيات الثالث ؟!
اإلجابة : )نعم يف مرجعيات ثالث وهي قرار 
الخليجية  واملبادرة  الحــوار  2216 ومخرجات 
)لكن( الحرب طولت خمس ســنوات والبد من 

ايقافها ( 
الســؤال :هل ترون ان الوضع العســكري 
والوضــع بشــكل عــام يحتم الذهــاب اىل 

مفاوضات الحل النهايئ بدون رشوط ؟
اإلجابة :ليست هناك رشوط إنهاء إجراءات 
وتشكيل  الرياض  اتفاق  )تنفيد  واهمها  متهيد 
الحكومة بناء عىل ما جاء فيه (وإيجاد تفاهم 
)ســعودي حويث ( حول االمن للسعودية اي 

الصواريخ والطائرات الحوثية وغريها .
الســؤال وميثل تفســري اإلجابــة الثانية 
:أنت تحدثت عن اتفــاق الرياض وعن التهدئة 
بني الحوثيني والســعودية مــاذا عن )اتفاق 

استوكهومل(؟
اإلجابة :اتفــاق اســتوكهومل )كان( جيد 
)لكــن( الوضع تغري والظــروف تغريت ويف 
وضع جديد وعندنا موقــف جديد وهو اتفاق 
جزيئ ونحن نريد اتفاق شامل للسالم واتفاق 

الحديدة الجزيئ )غري مناسب االن(
الســؤال:ماهو الحل الشــامل كــام تراه 
بريطانيــا وهل هنــاك ضامنــات بيدها من 
للتنفيذ خصوًصا وقد شــاهدنا عدم  األطراف 

التزام حويث يف اتفاق استوكهومل ؟!.
االتفاق   : كذلك مدمجة  للسؤالني  اإلجابتان 
الشــامل هو اتفــاق عىل منوذج مــا دار يف 
الكويت تســعني يــوم من التفاوض شــهد 
)تنازالت (وسيكون هناك اتفاق الن البديل هو 
اســتمرار الحرب سنوات أخرى مانات بل جلب 
للطاولة ثم ضغــط اي االعتامد عىل نية دولية 
إلنهاء الحرب وليس عىل استعداد محيل وهذا 

هو اكرب ضامن لنجاح الحل وتنفيذه!
فالرشعية  بالتنازالت  املعني  :من  الســؤال 
قدمت تنازالت كثرية مثال يف اتفاق الســويد 

الذي يعترب غطاء رشعي ملليشيات الحويث ؟!
اإلجابة :التنازالت ستكون من الطرفني كام 
يف الكويت اتفاق الحديــدة اتفاق جزيئ لكن 
االتفاق الشــامل سيكون للشــعب ككل وفيه 
تنازالت من الجميع الن هذا ما يريده الشــعب 

بعد خمس سنوات حرب!.
الســؤال :كان هناك اتجاه لتصنيف الحويث 

جامعة ارهابية ملاذا فشل ذلك ؟
اإلجابــة :نحن متجهــني ملفاوضات ومن 
غري املمكــن تصنيف احد )طريف ( املفاوضات 
كإرهــايب صحيح الحويث يرتكــب أمور غري 
صحيحة لكــن نحن نتحدث عــن مفاوضات 
ويجــب ان يكون حول الطاولــة أطراف بينها 

عالقة جيدة وثقة كذلك وحتى مع التحالف 
سيتحول  الحويث  ان  يقول  :البعض  السؤال 
اىل حــرب اللــه يف اليمن وجلوســكم معه 
والقبول به يعني ان يتحول اىل حزب الله وذراع 

إيرانية هل يقبل املجتمع الدويل بذلك ؟!.
اإلجابــة :نحــن بحاجــة اىل املفاوضات 
ونحتاج ان يكون الحويث جدي يف املفاوضات 
ويكون حزب ســيايس وليس منظمة دينية او 
غريها ال نريد حــزب الله يف اليمن والحوثيني 
أنفسهم ال يريدون ذلك مل يتحدثون عن التحول 
اىل حزب ســيايس لكــن يف املفاوضات الزم 
يكونون جدًيا يف هذا وأنا ال اعتقد انهم يريدون 
ان يكون حزب الله يف اليمن وهذا غري مقبول 

من التحالف ومنا 
السؤال :يف سؤال يسأله الكل البعض يقول 
ان بريطانيا تعطــي رشعية ما وتذلل العقبات 
للمليشيات الحوثية يف اليمن كيف تردون عىل 
ذلك وماهو دور بريطانيــا كامل القلم لالزمة 

اليمنية يف مجلس االمن ؟!..
اإلجابة :موقفنا واضح نحن نقول ان بداية 
الحــرب كانت انقالب عىل الســلطة الرشعية 
ونحن من كتب قــرار 2216 ونعرف بالحركة 
الرشعية وأنا كلام الحوثيــني بذلك يف عامن 
وهم يعرفون ان هــذا موقف بريطانيا ونحن 
ونساند التحالف رغم اننا لسنا جزء منه ولسنا 
محايدين بني الطرفني نحن نعرف بالحكومة 
الرشعيــة و)ولكن( بعد خمس ســنوات من 
الحرب نعتقد يجب ان نعمل املفاوضات بجدية 
الحوثيــني واقع عىل األرض واذا اردنا غري ذلك 

فهذا غري واقعي!.
3( يف 18 فربايــر الجاري قــدم جريفيث 
ملجلس  خاص  كمندوب  احاطته   " "الربيطاين 
االمن وكانت احاطة ليســت كسابقاتها واتت 
بنفــس معاين الســفري الربيطــاين والغت 
املرجعيات واسست لحل جديد بناء عىل افرازات 
الحرب وليــس عىل املرجعيــات التي حددتها 
الســعودية كرشوط ألي حــل ودعمها بداية 

عليها الجميع .
بريطانيا  اىل  املتحــدة  الواليات  4(انضمت 
يف توفري اجواء مالمئة لسالم يف اليمن وكان 
الــدور االمرييك هو اعطــاء ضامنات اليران 
تجعل االخرية تامــر الحوثيني بتقديم تنازالت 
من اجل انهاء الحرب وفعال قدمت امريكا الثمن 
اليران عرب ضامنات قانونية صدرت من مجلس 
الشيوخ الذي يســيطر عليه حزب ترامب ففي 
14 فرباير الجاري أقر مجلس الشيوخ األمرييك 
ترشيعا يحد من قدرة الرئيس دونالد ترامب عىل 
شــن حرب عىل إيران دون موافقة الكونغرس 
ورغم التوقع أن يلجأ ترامب إىل حقه بالنقض 
"الفيتو" عندما يعرض عليه القانون يف البيت 
األبيــض يف الحاالت االعتيادية اال انه مل يفعل 
ويف التصويت الذي جرى يوم الخميس، خرج 
8 أعضاء يف مجلس الشــيوخ عن صف الحزب 
الجمهوري، صاحب األغلبية، ليصوتوا من أجل 
إجبار ترامب عىل استشارة الكونغرس قبل شن 
الترشيع  إيران يطلب  أي عمل عســكري عىل 
من ترامب ســحب القــوات األمريكية من أي 
عمليات عدائية ضد إيران إال إذا أعلن الكونغرس 
الحرب أو أقــر قانونا يتيح اســتعامل القوة 
وأقر الترشيع بعد ســاعات من إعالن البحرية 
األمريكية أنها حجزت أسلحة عىل مركب إيراين 

يف بحر العرب.
هذه الكواليس ماقبل القرار واملعاكســة له 
متاما كانت تســري للتمهيد لحل شامل بادارة 
بريطانيــة ودعم امرييك ووقــوف كل الدول 
الكربى ودامئة العضوية يف مجلس االمن معه 
متصلة  الدولية  الرشعيــة  الجميع  خلف  ومن 
يف مجلس االمن اال ان ذلك مل يكن الســيناريو 
االمثل الذي تفضله الســعودية الالعب الرئيس 
يف اليمن بل مل يكن حتى السناريو الذي ميكن 
قبوله فكان هناك غضبا سعوديا من حلفائها 
االمريكيــني والربيطانيــني واتجهت اململكة 
اليمني بشكل معاكس ملا يحرض  الدارة املشهد 
له دوليا وحثت حلفائها يف الجيش اليمني يف 
مارب عىل عمل ضد الحويث وفعال بدا الجيش 

بعميات وتحدث عن الوصول اىل بني حشيش 
غري ان االنكسار الكبري له وخسارة فرضة نهم 
املهمة وتحول الحــويث من مدافع اىل مهاجم 
اوراق  لخبط  والجوف  ومنترص وتهديده مارب 
اململكة التي هددت بفتــح جبهة الحديدة مرة 
اخرى ونســف اتفاق الرياض عرب ترصيحات 
للرشعية التي تسيطر اململكة عىل قرارها كام 
عاكست املتوقع منها جنوبا فيام يخص اتفاق 
الرياض كــام اتفق عليه مــع بريطانيا وهنا 
فزارها  اململكة  لتطمني  املتحدة  الواليات  عادت 
بوبيو واعلن عن مناورات بني الجيش السعودي 
واالمرييك يف الخليج االسبوع املقبل واتجهت 
والخوف  الغضب  الحتــواء  وبريطانيا  امريكا 
للحل وكان البد من  التوجهات  السعوديني من 

فرصة اخرى للمملكة لكن ليست طويلة.

توقيت القرار ..ملاذا االن؟:
يأيت "الوقت " يف القرار كاهم بعد ان كان 
اعتمده  الذي  التوقيــت  او  يف توقيت صدوره 
للنظر يف "املســالة اليمنيــة " كام جاء يف 
بنده االخري او يف وقت التمديد لفريق الخرباء 
القرار  او حــول كينونة  االممية  املهمة  ضمن 
ذاتة الذي يعرب عن "الفرصة االخرية لعام اخر 
من الحرب" تعطى للمملكة الســعودية إلنهاء 

الحرب بحسم ان استطاعت"
لحل  االجواء  تحــرض  كانت  التي  بريطانيا 
"دون املرجعيــات" اغضب الســعودية واوعز 
لها امريكيا ان تقوم بطرح هذا القرار بنفسها 
باســم اململكة املتحــدة وهــو كمهلة اخرية 
مقدارها عام كامل حتى "مارس 2021م" فيام 
والوحدة  الشــخصيات  عىل  العقوبات  يخص 
ومكن  واملرجعيات  الخرباء  وفريق  والســيادة 
رشح " توقيت القــرار " بانــه: وقت تأجيل 
مرشوع الحل بدون املرجعيــات بعد ان اكتمل 
واعطاء الســعودية مهلة اخرى إلقامة الحجة 
عليهــا بعد عام ان مل يحصل تقدم عســكري 
وعندها ســيكون حل خارج املرجعيات ودون 
القرار  قبول اي اعراض ســعودي "!فتوقيت 
ثم  الربيطاين  للحل  التحضريات  بنهاية  مرتبط 
تأجيل طرحه بســبب غضب سعودي وإلعطاء 
اململكة وقتا واقامــة الحجة عليها وابراء ذمة 
الســعودي  الحليف  امام  وبريطانية  امريكية 
كام لوحظ تنســيق دويل رغم التباين الشكيل 
فامتناع الصني وروســيا عــن التصويت عىل 
وامريكا  بريطانيا  مع  بالتنســيق  يأيت  القرار 
فاالمتناع اليعني االعــراض عليه او املوافقة 
التصويت ضده  الدولتــني  بإمكان  عليه وكان 
يف اخف االجراءات او اســتخدام الفيتو ضده 
يف اكــرث االجــراءات تباين مــع االمريكيني 
والربيطانيــني اال ان الصني وروســيا فضلتا 
امريكا  فأرســلت  التصويــت  عــن  االمتناع 
وبريطانيا وروسيا والصني رسالة للمملكة انه 
حتى التمديد للحرب عام كامل مل يكن بإجامع 
دويل وكان صعب بامتنــاع رويس صيني لن 
نحصــل عليه الحقا  وهذا مــا يعني انه العام 
االخري فعال للحرب والفرصة االخرية للسعودية 
للسحم او التســليم يف مارس 2021م بالحل 
الربيطاين خارج املرجعيــات الذي يؤيده "كل 

العامل".
وكان هــذا التبايــن الشــكيل واضح يف 
ترصيحــات املندوبني يف املجلــس  فمندوب 
روسيا الدائم لدى األمم املتحدة" إن امتناع بالده 
عن التصويت جاء بسبب عدم توازن يف النص، 
وقال: "القرار مل يلب كل شواغلنا" وأعرب يف 
الوقت نفسه عن القلق من التحديات السياسية 
واألمنية واالقتصادية واإلنســانية املســتمرة 
يف اليمن، مبا يف ذلك أعــامل العنف وحاالت 
االختفــاء القــري املســتمرة، والتهديدات 
الناشئة عن النقل غري املرشوع لألسلحة وعن 
تكديســها وإساءة اســتعاملها مبا يؤدي إىل 

زعزعة االستقرار.
األمم  لدى  الدائــم  واتهم مندوب روســيا 
املتحدة، فاسييل نيبينزيا، نص القرار بأنه "غري 
متوازن" قائــال" إن امتناع بالده عن التصويت 
جاء بسبب عدم توازن يف النص، وقال: "القرار 
مل يلب كل شواغلنا وقلنا ذلك خالل املشاورات 
وعربنا بوضوح ورصاحة عن مالحظتنا وأرشنا 
إىل اعراضنــا عىل عدد من األحكام يف القرار 
الربيطــاين، واململكة املتحــدة أخذت ببعض 

تعليقاتنا اليوم."
التشاور عىل  أثناء  أنه  نيبينزيا "إىل  وأشار 
تقرير فريــق الخرباء مل يتفــق أعضاء لجنة 
الجزاءات عىل استنتاجات التقرير ولكن هناك 
الكثري مــن النقاط الجدلية تــم تضمينها يف 
مرشوع القرار، والكثري من الدول مل تتمكن من 
املشــاركة يف التشاور عىل نص متوازن وعىل 

قدم من املساواة."
من ناحيتهــا انتقدت كارين بريس، مندوبة 
اململكــة املتحدة حاملة القلم، امتناع روســيا 
والصــني، العضويــن الدامئــني يف مجلس 
األمن، عن التصويــت وقالت: "لقد خاب أميل 

ألن عضويــن من أعضاء املجلــس امتنعا عن 
التصويت عــىل الرغم من أننا متكنا ســابقا 
من التوصل إىل اتفاق حــول اليمن، وألن ذلك 
جرى بعد مفاوضات مكثفة اليوم، وأعدنا فتح 
النقاش عىل النســخة للتوصــل إىل نص كنا 

نعتقد أن كل الدول ستقبل به."
وحذرت املندوبة الربيطانية من وجود خطر 
يتمثل يف استخدام حق النقض كتكتيك وقالت 
"تدخل دول يف املفاوضــات وبعد ذلك ترفض 
اعتامد النــص وهذا يتعارض مع املامرســة 
املعمول بها ويف هــذا خطر عىل عمل املجلس 
يحــول دون اضطالع املجلس مبســؤولياته." 
وتأيت اشارة مندوبة بريطانيا اىل حق النقض 

الذي مل يستخدم كإشارة واضحة للسعودية.

فيام يخص الجنوب:
كان التخوف السعودي من الحل الربيطاين 
انه يركز عىل القوى التي افرزتها الحرب كقوى 
مســيطرة وبينها املجلس االنتقايل والحوثيني 
وان الحل الشــامل يبني عليها دون النظر اىل 
الرياض عد  املرجعيات ورات اململكة يف اتفاق 
ان رعتــه انه كان خطوة دوليــة متهيدا للحل 
الشــامل وبرعاية بريطانية وكان االمر يعني 
اململكة  انتقاليا وشامال حوثيا ففضلت  جنوبا 
مجاراة الرشعية يف تأجيل تنفيذ اتفاق الرياض 
ونقلت مخاوفها للحليف االمرييك والربيطاين 
فأىت القرار يف ديباجته مشــددا عىل "الوحدة 
والســيادة اليمنية" لعام كامل قادم كام رات 
السعودية يف انفراد االنتقايل بتمثيل الجنوب 
للمبعوث  لإليعاز  الربيطانيني  ما اضطر  خطرا 
االممي لجمع مكونات جنوبية ترعاها اململكة 
يف االردن بعد القرار االممــي مبارشة لتبديد 

مخاوف اململكة .
وتــأيت التحركات االمريكيــة والربيطانية 
عرب القرار واالجتامع يف عامن لتبديد مخاوف 
اململكة واقامة الحجــة عليها واعطائها مهلة 
اخرى لعــام اخر مــع االبقاء عــىل الوضع 
توقع  مع  الســعودي  التدبري  وانتظار  الحايل 
ان تصل اململكة اىل قناعة بتبني الحل الشامل 
الربيطاين املدعوم دوليا بعد نهاية املهلة ومن 
ضمن العمل االمرييك الربيطاين إلبقاء الوضع 
كام هو مارصح به مسؤول بارز يف الخارجية 
األمريكيــة عن اتفاق الريــاض بني الحكومة 
الجنويب,حيث  االنتقــايل  واملجلس  الرشعية 
نقلــت قناة الجزيرة عن مســؤول بالخارجية 
األمريكيــة وصفته بالبــارز قوله يف احاطه 
عــرب الهاتف ان "الواليات املتحــدة  تعمل مع 
الحكومة الرشعية واملجلس االنتقايل الجنويب 

لحثهام عىل تطبيق اتفاق الرياض".

الكرة يف ملعب اململكة ..ما 
السيناريو االفضل؟:

واضــح ان املجتمع الدويل الــذي مل من 
الحرب املفتوحة يف اليمــن والتي خلقت اكرب 
ازمــة انســانية يف العامل وتشــكل فضحية 
اخالقية للدول الداعمة للتحالف وضع الكرة يف 
ملعب التحالف والســعودية تحريدا بإعطائها 
"فرصة اخــرية" لعام كامل لكــن دون زيادة 
لتصنع حل حســب هواها بحسم عسكري او 
اوراق ضغط تفاوضية جديدة عىل الحويث واذا 
مر العام وذهبت هذه الفرصة ســيفرض حل 
دون ان يسمع العامل للتحالف والسعودية كلمة 
ان تختار سيناريو  للمملكة  اخرى وهنا ميكن 

افضل باعتامد االيت:
1( تقوية التحالــف العريب واالعتامد عىل 
االمــارات التي مثلت الوجــه املرشق للتحالف 
يف االنجــازات العســكرية التنموية والوفية 
للمرشوع العريب والتي تشكل خصام للمحاور 

االقليمية املعادية للمملكة واملرشوع العريب.
2(تــرك االدوات املحليــة اليمنية )االخوان 
وتســببت  والفســاد  الفشــل  صنعت  (التي 
جبهات  وســلمته  الحويث  امام  كارثة  بهزائم 
سياسيا  واالرتباط  الفساد  نتيجة  ومعسكرات 
مبحور محــاذي للمملكــة والتحالف "محور 

تركيا قطر"
3(االرتكاز عىل الجنوب سياسيا وعسكريا 
واالستثامر فيه كضامن للمصالح السعودية ان 
كان يف صنع حسم عسكري او حتى يف حال 
اللجوء اىل الحل الدويل وعدم خســارة القوى 
التي متثل الشــعب وتحظى بالتأييد الشــعبي 
الطاغي املتمثلــة يف املجلس االنتقايل والعمل 

عىل تنفيذ اتفاق الرياض كبداية للتصحيح.
اما اذا ارصت اململكة عىل استمرار اعتامدها 
والفســاد  للفشــل  عىل قــوى متثل عنوان 
واالرتباط مبحــاور تعــادي اململكة واتخذت 
اململكة خط كعــادي لالنتقايل وحاولت صنع 
ادوات يف الجنــوب لالعتامد عليها وال تحظى 
بدعم شعبي فســنصل إىل نهاية املهلة الدولية 
للمملكة يف مــارس 2021م واململكة يف اكرث 
االوضاع ضعف وخســارة وقد تكــون نهاية 

كارثية للدور السعودي يف اليمن.

تقرير خاص لـ"األمناء" يرصد أسباب وكواليس قرار مجلس األمن )2511( والنتائج املترتبة عليه..

العامل يعطي التحالف الفر�صة الأخرية!


