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األحد -  ٢٠ سبتمرب ٢٠٢٠ م- املوافق ٢ صفر ١٤٤٢ هـ

"االمناء" قسم الرصد:
انطلقــت، أمــس األول الجمعة، يف 
ســويرسا، الجولة الرابعة من املباحثات 
بني الحكومة اليمنية والحوثيني املتعلقة 
مبلف األرسى، بحضور ممثلني عن األمم 

املتحدة والصليب األحمر الدويل.
وعلق املبعوث األممي إىل اليمن مارتن 
غريفيث عىل اللقاء الذي تم بإلحاح منه، 
كام أكدت ذلك مصادر مطلعة لـ”العرب” 
يف وقت ســابق، يف تغريدة عىل تويرت 
قــال فيها: “رســالتي إىل األطراف هي 
ليتّم إطالق رساح  النقاشــات  استكامل 
املحتجزين بسالســة وإدخال الراحة إىل 

قلوب اآلالف من العائالت اليمنية”.
وقللت مصادر مينية من أهمية اللقاء 
أنه ذو طابع فّنــي يأيت امتدادا  معتربة 
لتنفيذ  األردن  لثالثة اجتامعات متت يف 
الشــق املتعلق بتبادل األرسى يف اتفاق 
السويد مبشــاركة فريق متخصص يف 

ملف األرسى وليس وفدا سياسيا.
وأشــارت مصادر “العــرب” إىل أن 
املبعوث  من  ضغط  نتيجة  جاء  االجتامع 

األممي لحلحلة الجمود يف مسار السالم 
اليمني وهو ما يفرس سبب عقد االجتامع 

يف سويرسا وليس عاّمن.
واســتبعدت املصــادر نجــاح لقاء 
امللف  يف  اخرتاق  تحقيق  يف  ســويرسا 
اليمني نتيجة لغيــاب أي عوامل لتهيئة 
املشهد لتســوية سياسية محتملة، وهو 
األمر الــذي اعرتف به غريفيث نفســه 
يف إحاطته األخــرة ملجلس األمن، يف 
ظل مــؤرشات متزايدة عىل أن التحوالت 
املتســارعة ستفرض نفسها  العسكرية 
يف رســم مســتقبل الحل النهايئ يف 

اليمن.
وأرجعت املصادر السبب الرئييس يف 
فشــل اتفاق تبادل األرسى، رغم أنه أقل 
امللفات تعقيدا، إىل إرصار الحوثيني عىل 
تســليم معتقلني مدنيني يتم اختطافهم 
من املنازل مقابل إطالق السلطة الرشعية 
ألرسى حرب مقاتلني ميكن أن يعودوا يف 
اليوم التايل إىل جبهات القتال، مع غياب 
أي ضامنات متنــع الحوثيني من اعتقال 
املزيد من املدنيني ملبادلتهم بأرسى حرب 

يف املستقبل.
اليمنية  الحكومة  يف  مصــدر  وقال 
تعليقا عىل إمكانية تحول لقاء سويرسا 
الخاص بــاألرسى إىل مدخل لتفاهامت 
أوسع: “إن التعرث يف ملف تبادل األرسى 
مختلــف متاما عن تعقيدات التســوية 
السياســية التي ال يؤمــن بها الحويث 
أصال، حيــث يتعامل مع محطات الحوار 
الســيايس كمداخل ملراحــل جديدة من 
املشكلة  تكمن  وهنا  العسكري،  التصعيد 
اتفاق سيايس  األساسية يف فشــل أي 
وقع أو شــارك فيه الحويث مثل مؤمتر 
الحوار الوطني واتفاق الســلم والرشاكة 
وحتى مشاورات الكويت التي تراجع عن 

مخرجاتها يف آخر لحظة”.
ولفت املصــدر الحكومي، الذي طلب 
أن “الهجوم عىل  عدم ذكر اســمه، إىل 
التوقيت وبهذا الشكل من  مأرب يف هذا 
الســيطرة  إلحكام  محاولة  هو  اإلرصار 
عىل أحد أبرز معاقل الرشعية يف شامل 
اليمــن، اســتباقا ألي ضغــوط دولية 
مبادرة  اليمن وفرض  الحرب يف  إليقاف 

اقرتحها غريفيث  التي  الشاملة  التسوية 
والتــي تنحاز شــكال ومضمونا للطرف 

االنقاليب”.
وحصــل غريفيث عــىل دعم جديد 
أعقاب  يف  اليمن  يف  املتعــرثة  لجهوده 
إحاطته التي قدمها ملجلس األمن الدويل 
الثالثاء، والتي أملح فيها إىل فشل جهود 
البالد  وانزالق  اليمن  يف  الســالم  إحالل 

نحو مستوى أكرث حدة من العنف.
وصــدر الخميس بيان مشــرتك عن 
أملانيا والكويت والسويد واململكة املتحدة 
والواليــات املتحــدة والصني وفرنســا 
وروسيا واالتحاد األورويب بشأن الرصاع 
يف اليمن، تركز حول دعم جهود املبعوث 

األممي إىل اليمن وخطته.
الحاجة  ناقش  اللقاء  إن  البيان  وقال 
امللحــة إىل خفض التصعيد العســكري 
الدعم  وتجديد  ســيايس،  تقدم  وإحراز 
اليمن  إىل  الخــاص  للمبعــوث  الكامل 
املشرتك بني  االتفاق  لتســهيل  وجهوده 
األطراف اليمنية عــىل وقف إطالق النار 
عىل املســتوى الوطني، وعــىل التدابر 

اإلنسانية واالقتصادية، واستئناف عملية 
سياسية شاملة وجامعة.

ووصفــت مصادر سياســية مينية 
البيان بأّنه يأيت يف سياق الضغط الدويل 
واألممي املتصاعد واملتناغم لفرض صيغة 
غريفيث للحــل يف اليمن، وإنهاء الحرب 
عىل قاعدة االعــرتاف بالنتائج املتحّققة 
الرصاع  أفرزها  التي  القوة  فعال وخارطة 

يف عامه السادس.
وتتشــكل خطــة املبعــوث األممي 
املدعومــة دوليــا للحــّل يف اليمن من 
مضامــني اتفــاق الســويد كمحّددات 
العســكرية  والجوانب  التوتــر  لخفض 
التســوية  يف  واإلنســانية  واألمنيــة 
رؤيتها  الخطة  تســتمّد  بينام  الشاملة، 
من  االنتقالية  والفرتة  الســيايس  للحل 
مبادرة وزير الخارجية األمريك األسبق 
الحكومة  رفضتهــا  التي  كــري  جون 

اليمنية جملة وتفصيال.
وظهر تأثر مبــادرة كري يف بيان 
الدول الثامين واالتحــاد األورويب حول 
الــرصاع يف اليمــن والذي شــدد عىل 
“الحاجة امللحة ألن ُيــربم األطراف، من 
انتقاليا  اتفاقا  السياسية،  العملية  خالل 
شامال عىل وجه الرسعة إلنهاء الرصاع، 
والدخــول يف فرتة انتقاليــة يتم فيها 
املكونات  مختلف  بني  الســلطة  تقاسم 
السياسية واالجتامعية، وضامن االنتقال 
السلمي للســلطة يف نهاية هذه الفرتة 
إىل حكومة شمولية جديدة عىل أساس 

انتخابات وطنية ذات مصداقية”.
وكشــفت مصادر سياســية مينية 
لـ”العرب” عن ضغــوط هائلة تعرضت 
لها الرشعية اليمنية خالل الفرتة املاضية 
للقبــول بخطة غريفيــث التي تعتربها 
الحويث  لالنقــالب  رشعنــة  الحكومة 
والنتائــج املرتتبــة عليه، مشــرة إىل 
عىل  للتعديالت  األممي  املبعوث  استنفاد 
الخطة يف نســختها الثالثة التي يعتزم 
كمســودة  تقدميها  للمعلومات  وفقــا 
اليمــن بهدف إقرارها  النهايئ يف  للحل 
الــدويل تحت الفصل  يف مجلس األمن 

السابع.
أمام  إحاطتــه  يف  غريفيــث  وأكد 
مجلــس األمن، عــىل قيامه بإرســال 
“مســوّدة متقّدمة لإلعالن املشرتك” إىل 
الطرفني اللذين قــال إنه يناقش معهام 
املسودة منذ ستة أشــهر، مشرا إىل أن 
التي  املالحظات  تعكس  املســودة  “هذه 
أفرزتها الجوالت السابقة لهذه املحادثات 

خالل تلك األشهر، وتوازن بينها”.
وأضــاف: “لقــد حــان الوقت ليك 
يســارع الطرفان إىل اختتام املفاوضات 
واالتفاق عىل الصيغــة النهائية لإلعالن 
املشرتك. وما أناشد الطرفني فعله بسيط 
للغاية: اختارا الســالم، انهيا هذا النزاع، 
اإلعالن  عىل  طارئ  بشــكل  معنا  اعمال 

املشرتك”.
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