
 

 اليمن؟ في السالم يتحقق أن يمكن كيف
 اإلستراتيجيةمركز سام للدراسات 

 مدخل تأسيسي:

بالمعنى السياسي  –مسألة تحقيق السلم األهلي، من بين أشق المهام التي تواجه أية دولة ُتعتبر
 وأي مجتمع في مرحلة ما بعد األزمات المسلحة. –والمؤسسي 

تقود إلى مجموعة من النتائج السلبية على مستوى بنية –ومصدرها أيًّا كان وجهها –المسلحة  فاألزمات
ن  المجتمع والدولة، في مختلف االتجاهات، والسيما لو كانت هذه األزمات المسلحة تشمل حمل بعض المكو ِّ

 السياسي والمجتمع الموجود في أي بلد، للسالح في وجه مكونات أخرى.

عملية على في الغالب، والصراعات األهلية، في أي بلد، وفي هذا اإلطار، تنصب جهود ما بعد الحروب 
 تحقيق المصالحات الداخلية.

بات معقدة للصراع الحالي، بالرغم من أنه لم يتحول إلى حرب أهلية  وفي حالة اليمن؛ فإن هناك ُمركَّ
 .بالمعنى الصريح، في ظل افتقاد اليمن للعوامل المساعدة على هذه النوعية األصعب من الصراعات

ويعود هذا التعقيد إلى التنوُّع الكبير في أطراف الصراع واألزمة الراهنة في اليمن، أواًل، وما سمحت به 
في صدد دخول أطراف أخرى في المشهد اليمني المعقد، من الخارج، وعلى رأسها تنظيم  –ثانًيا  –الحرب 

 في الساحة اليمنية. إلى فاعل مؤثرالدولة "داعش"، الذي  بدأ يتحول في اآلونة األخيرة 

كما أن هذا التعقيد، يعود في جانب منه، إلى وجود المال واإلسناد السياسي من جانب بعض األطراف 
يران والواليات المتحدة، إلى بعض األطراف داخل اليمن، من أجل العمل اإلقليمية والدولية، والسيما ال سعودية وا 

في عكس صالح أية محاولة تتم لتحقيق السلم  –الحال بطبيعة  –على إطالة أمد األزمة، وهو ما يصب 
 األهلي في اليمن.



 

وتحاول هذه الورقة أن تناقش مجموعة العوامل التي ساهمت في انزالق اليمن إلى حالة األزمة الراهنة، 
ي، والتي هي داخلية في قسم كبير منها، وكيفية العمل على تجاوزها، وبالتالي، السعي إلى تحقيق السلم األهل
 بمختلف اتجاهاته، بما في ذلك إعادة توحيد الدولة اليمنية المنقسمة اآلن فعليًّا، سياسيًّا وجهويًّا أو جغرافيًّا.

العوامل التي ساهمت في اإلخالل بواقع السلم األهلي والسياسي في اليمن، والذي دراسة أهمية وتعود 
مع اليمني، ثم الدولة اليمنية، الكثير من األنواء ظل مستمًرا لقرون طويلة من الزمن، تجاوز خاللها المجت

 أن توصيف المشكلة، هو أحد أهم عوامل معالجتها.والعواصف، إلى 

 

 :عوامل األزمةأواًل: 

م، 1990من خالل تطورات الحدث في األعوام الماضية، سواء في مرحلة ما بعد الوحدة، في العام 
م، وتنحى على 2011إلى الفوضى التي اندلعت في فبراير  م، وصوالً 1994والحرب التي اندلعت في العام 

إثرها، الرئيس اليمني السابق، علي عبد هللا صالح؛ فإننا يمكننا أن نمي ِّز بين مستوَيْين من العوامل لألزمة، 
 المستوى األول، خارجي، والثاني داخلي.

للظروف السياسية واألمنية استغالل بعض األطراف اإلقليمية والدولية من المستوى الخارجي، يأتي 
وتحقيق مصالح سياسية واقتصادية وأمنية لليمن، وبعض المشكالت الداخلية، من أجل توسيع نطاق نفوذها، 

لها، من خالل يمن مأزوم، مع مساٍع لتنفيذ مخطط الفوضى الهدامة اإلقليمي الذي تصدر السياسة األمريكية 
م، وكانت البداية من العراق، ولم تنتهي بسوريا 2001تمبر خالل مرحلة ما بعد أحداث الحادي عشر من سب

 واليمن.

واإلمارات العربية المملكة العربية السعودية الرئيسي لهذه األطراف اإلقليمية،والتي تشمل  ولعل الذراع
ن في الواليات المتحدة، هم الوكالء السياسيين وغير السياسييالدولية، وأهمها و المتحدة، باإلضافة في إيران، 

بعض الزعماء السياسيين والقادة القبليين، أو من خالل أدوات يتم تصديرها إلى  من خاللالداخل اليمني، 
 اليمن، على النحو الذي يلعبه تنظيم الدولة "داعش" في المرحلة الراهنة.



 

سياسيات المستوى الثاني الداخلي، هو األهم واألكثر تعقيًدا؛ حيث لم يكن لتنجح مثل هذه المخططات وال
 عدة في الداخل اليمني.من جانب األطراف غير اليمنية، من دول وحكومات وأجهزة لوال توافر العوامل المسا

وتبرز في هذا الصدد مشكلة ُكل ِّيَّة تندرج تحتها مختلف المشكالت التي ساعدت في زعزعة السلم األهلي 
المتعاقبة على اليمن، على تكريس فكرة ت والحكوماداخل اليمن، وهي مشكلة عدم قدرة األنظمة السياسية 

 الدولة الوطنية ذات الهوية الجامعة لمختلف ألوان الطيف القبلي والمذهبي والجهوي اليمني.

وأفرزت أخطاء إدارة مرحلة ما بعد الوحدة على وجه الخصوص، حالة من التنازع ما بين الهوية اليمنية 
لجماعات وقوى سياسية أو قبلية، أو حتى جهوية أو جغرافية؛ حيث واالنتماء للدولة، وبين الهوية واالنتماء 

كان هناك كبير آمال علقها اليمنيون على الوحدة، في صدد معالجة الكثير من المشكالت االجتماعية 
 والسياسية واالقتصادية التي كانوا يعانون منها.

ض هذه المشكالت، ولكن ظروف وفي السنوات التالية للوحدة، حاولت الحكومة اليمنية أن تواجه بع
قليمية حالت دون ذلك.  داخلية وا 

د، كان يتهدد في ظل اإلمكانيات االقتصادية الواعدة التي يمتلكها، وتتكامل فيها مقدرات  فاليمن الموحَّ
جنوب اليمن مع شماله، من ثروات طبيعية ونفطية وغير ذلك؛ كان يتهدد مصالح الكثير من األطراف اإلقليمية 

 يمن قوي ومستقر اقتصاديًّا وسياسيًّا وأمنيًّا.ال يمكن لها أن تصبح مهيمنة في ظل وجود التي 

َعت تباًعا أمام اليمن الموحد من  ولذلك؛ فإننا نالحظ أن هناك الكثير من المشكالت والعراقيل التي ُوضِّ
، ثم تلتها م1994لعام ، وكانت أوالها، محاولة االنفصال التي وقعت في اأجل تعطيل انطالقته بعد الوحدة

إلى اليمن، من أجل في فترة الرئيس السابق علي عبد هللا صالح، ثم تم "إدخال" القاعدة  مشكلة الحوثيين
ضمان أمن السعودية ودول الجوار الخليجي التي تتشارك معها الحدود، ثم جاء الفوضى التي وقعت في فبراير 

 سميته بـ"الربيع العربي"، لكي تسقط اليمن فريسًة للفوضىضمن سياقات ما اصطلح على ت ام، وما تاله2011
 .والعنف

اإلقليمية والداخلية وكان أول مخاض هذه الفوضى، ويثبت صحة هذا التحليل، هو أن عملت األطراف 
 التي دعمت اليمن، على تكريس االنقسام الجغرافي بين الشمال والجنوب مجدًدا، ولو بحكم األمر الواقع.



 

 ي سياقات إدارة األزمة اليمنية، أو بمعنى أدق، نتائج الحرب اليمنية إلى اآلن.ويبدو ذلك ف

التي كانت فاستراتيجيات إدارة المعركة سياسيًّا على األرض، يبدو أنها اكتفت بالسيطرة على المناطق 
مناطق وت، و المكال بحضرمأو دولة اليمن الجنوبية السابقة، مثل  ُتعتبر جزًءا من اإلقليم الجنوبي لليمن،

الساحل الجنوبي ليمن الوحدة، وعلى رأسها ميناء ومدينة عدن، مع محاولة دعم هذه المناطق ببعض األقاليم 
مناطق األخرى ذات األهمية االستراتيجية، التي تنشيء نوًعا من التكامل الكوزموبوليتاني لمناطق الجنوب، مثل 

االسترتيجي، وعموم الساحل الغربي لليمن؛ حيث تدور  ميناء المخاءالمدخل الشمالي لباب المندب وذوباب 
 .المعارك حالًيا

ومن هنا يمكن فهم أسباب تركيز العمليات العسكرية لما يعرف بالجيش الوطني اليمني، الموالي للرئيس 
التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، على موانئ باب المندب عبد ربه منصور هادي، و 

 .احل الجنوبي الغربي لليمن، مثل المخاء والُمَكالَّ والس

عجزت الحكومات اليمنية المتتابعة، والتي تميَّزت بالمركزية يرتبط بذلك، منظومة من المشكالت التي 
وتراجع مستوى التنمية في والبطالة الفقر وعلى رأسها مشكالت عن التعامل معها بالحسم الكافي، الشديدة، 

شة، مع عدم قيام الدولة بوظائفها كاملة، مما سمح بمساحة أكبر للقيادات والزعامات الدينية المناطق الُمهمَّ 
 استقطابها.والقبلية، والتي كان من السهل على بعض األطراف اإلقليمية 

كل هذه األوضاع، أضعفت مناعة الدولة والمجتمع في اليمن، وأدخلت كليهما إلى نطاق األزمات 
 المتتالية الراهنة. 

 

 :وتحقيق السالم في اليمن في كيفية التعامل مع األزمة: ثانًيا

إلى ولكي ال ُنستغرق في توصيف األزمة من دون البحث عن معالجات لها؛ فإننا ننتقل في هذا الحي ِّز 
 وضع بعض الخيارات والبدائل من أجل إحالل السالم في اليمن.



 

عن معالجة ألهم مسألَتْين في هذا الصدد، البحث مبدئيًّا ال يمكن تحقيق السالم في اليمن، من دون 
هي األولى، وهي بديهية منطقية، إنهاء الحرب، فال يمكن الحديث عن سلم داخلي في بلد تمزقه الحرب، التي 

 تستقطب قواه وأبنائه.–على أقل تقدير  –

نهاء الحرب في اليمن  يمكن إال بخيار  ال –كما في حاالت مماثلة، ووفق قوانين السياسة والحرب  –وا 
من خياَرْين؛ األول هو إفناء اآلخر، وهو أمر غير مطروح في الحالة اليمنية، في ظل وجود مكونات سياسية 

حرب، وتواجه بعضها البعض بالسالح، خاصة في ظل دفع قوى إقليمية داعمة واجتماعية كبرى منخرطة في ال
عًة لها، على القتال لتحقيق أجن  داتها الخاصة.لهذه األطراف، ومشج ِّ

ويفاقم المسألة، أن هذه األطراف أهداف وأجندات مختلفة عن بعضها البعض، بل ومتعارضة، مما يطيل 
الخالف اإلماراتي السعودي على مشاركة اإلخوان المسلمين في  –على سبيل المثال  –أمد األزمة، مثل 

 ربي لليمن.العمليات العسكرية الحالية، والتي تدور حول تعز وفي الساحل الغ

ولهذا؛ فإن تحقيق التفاهمات المباشرة بين ومع هذه القوى هو أحد أهم المسارات وأكثرها فاعلية إلنهاء 
 الحرب، وتحقيق السالم في اليمن.

يمنيًّا، على أسس مقبولة من هذه األطراف، يمكن أن  –إيرانيًّا، وسعوديًّا  –بمعنى، أن حواًرا  سعوديًّا 
 يساهم في ذلك.

ن في هذا اإلطار، أن تلعب كلٌّ من مصر والكويت وسلطنة ُعمان، بالإلضافة إلى روسيا، دوًرا فعَّااًل ويمك
 في هذا المجال.

زالة المخاوف المتعلقة باألسباب التي دفعت إلى اندالع الحرب،  ويتضمن ذلك، تقديم الضمانات الالزمة وا 
 ووضع أسًسا مقبولة إلنهائها.

الذي يبدو مقبواًل ومنطقيًّا، فهو يتعلق بالتقدم خطوة إلى األمام وطرح مبادرة  أما الخيار الثاني، وهو
فساح المجال أمام الجهود السياسية من أجل إنهاء انقسام   الحالي في اليمن.مبدئية إلنهاء الحرب، وا 



 

ْيها  أي أن قبول مبادرات مثل تلك التي يطرحها المبعوث األممي لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بشقَّ
العسكري، والسياسي، يمكن أن يكون مدخاًل لتحقيق السالم في اليمن، أي قبولها ألجل مصلحة  –األمني 

 وخصوًصا إيران واإلمارات والسعودية.يمنية، وليس ألجل مصالح األطراف اإلقليمية الفاعلة في األزمة اليمنية، 

ولعل أهم ما يجعل هناك ضرورة على األطراف اليمنية الفاعلة في صنعاء، أي تحالف المؤتمر الشعبي 
العام والحوثيين، لقبول ذلك، هو وجود تحول في ميزان المعركة على األرض لصالح فريق الرئيس هادي 

على أقل  –ي اإلصرار على موقف ينذر بالهزيمة، في مقابل أنه وداعميه، وربما يكون من قبيل الخطأ السياس
 سوف يعمل على إطالة أمد الحرب في اليمن. –تقدير 

ولكن في ظل يمنية،  –من أجل بدء عملية سالم يمنية إال أنه من األهمية بمكان أن يكون هناك جهٌد 
م احتماالت الوصول إليها، أن ما يجري ما سبقت اإلشارة إليه، وهي تفاهمات إقليمية ودولية، يساهم في دع

 في اليمن، ذي الموقع االستراتيجي الحيوي، بات يهم الكثير من القوى اإلقليمية والدولية.

وهو أمر ليس بالسهل؛ حيث إن الدعم اإليراني المعروف للحوثيين، ال يتصل بتدخل طهران في الشأن 
في الشأن اليمني، ُيعتبر أحد أجزاء المشروع اإلقليمي اليمني لمجرد أنه الشأن اليمني، ولكن ألن التدخل 

 اإليراني في المنطقة.

وبالتالي؛ فإن العامل اإليراني شديد الحساسية في اليمن، ُيعتبر السبب أو على أقل تقدير، أحد األسباب 
 المباشرة للتدخل السعودي في اليمن، بالصورة التي نراها في الوقت الراهن.

ه الورقة، أن تراجع محسوب ولكنه ينبغي أن يكون محسوًسا من جانب إيران عن وفي تقدير كاتب هذ
الملف اليمني؛ سوف يكون أحد أهم مداخل بدء محادثات سالم مثمرة بين األطراف اليمنية؛ ألن السعودية 

هد ودول الخليج التي تدعم التحالف العربي الذي يدعم بدوره الرئيس هادي؛ لن يمكنهم االنسحاب من المش
 العسكري أو السياسي اليمني، طالما إيران موجودة وفاعلة.

ال فإنه لن يمكن  وهو أمٌر يجب أن تعترف به صنعاء وتحالفها صراحًة، مهما كانت حساسية األمر، وا 
تحقيق أي تقدم في مسألة إنهاء الحرب، الذي هو أول خطوة وأهم خطوة وأكثرها ضرورًة، لتحقيق السالم في 



 

إنهاء العمليات العسكرية بأية صورة من الصور، أي ولو بشكل مؤقت، هو المدخل الحقيقي اليمن؛ بل إن 
 لتحقيق السالم في اليمن.

عالمية واسعة  الخطوة التالية لذلك، أو يمكن أن تأتي بالتزامن مع هذا األمر، هو بدء حملة سياسية وا 
وتحقيق المصالحة الوطنية م في هذا البلد، النطاق في الداخل اليمني، من أجل إقناع مختلف القوى بأن السال

هو مصلحة لجميع هذه األطراف، وأن استمرار حالة االنقسام والصراع البيني الشاملة، ومن دون استثناء، 
 الراهنة؛ هي في غير صالح الجميع.

ويمكن في هذا اإلطار، طرح صيغة معينة، تعتمد على بنود محددة للمرحلة التي سوف تلي الحرب، 
التأكيد على  –أو دستور جديد أي هذه الصيغة، التي يمكن صياغتها في صورة وثيقة إعالن مبادئ  –تمد تع

 على اآلتي:

التأكيد على أن مبدأْين شديدا األهمية في تحقيق استقرار ووحدة أي مجتمع، وأية دولة، وهما:  -
كة في السلطة، غير منصوص عليه المشاركة في السلطة والمشاركة في الثروة، على أن يكون مبدأ المشار 

دستوريًّا، منًعا لظهور محاصصة لبنانية أو عراقية جديدة في اليمن، ويضع هذا المبدأ، اليمن واليمنيين ُكالًّ 
 ا في عملية صناعة القرار الوطني.واحًدا متكاماًل، يتشاركون معً 

من األطراف الفاعلة في المجتمع، ديمقراطية التوافق التي تكفل مشاركة أوسع لعدد ويتم ذلك من خالل 
والمالية، مثل باإلضافة إلى مراجعات في مسألة اإلدارة والحكم المحليَّْين، فيما يتعلق بمسألة المركزية اإلدارية 

ظات أو األقاليم في إدارة شؤونها، في إطار منظومة تشريعية وقانونية تحافظ على توسيع صالحيات المحاف
 أو انفصال. وحدة اليمن، من أي تمزق 

أما مبدأ المشاركة في الثروة، فإنه يجب أن يرافقه تصور شامل ألمَرْين؛ األول، التنمية في مختلف 
مناطق اليمن، والثاني، توضيح تكامل مختلف األقاليم اليمنية في عملية التنمية، ما بين أقاليم تمتلك النفط، 

لسمكية، وغير ذلك، مما يساهم في خلق يمن واحد وأخرى األراضي الزراعية، وثالثة، الموانئ والمصايد ا
 متكامل سياسيًّا وتنمويًّا.



 

ويجب أن يشمل ذلك حال تطبيقه، على جهد توزيعي تقوم به الحكومة، يتم من خالله توزيع الشباب 
، في إطار العاطل عن العمل، في مواقع عمل في محافظات وأقاليم يمنية أخرى بخالف المناطق المقيمين فيها

 .حكوميكاملي وجهد تنمويت

دارة محلية،  ولهذا تبدو الحاجة إلى يراعي اعتبارات التكامل يحقق مفهوم المواطنة، صياغة نظام حكم وا 
الجغرافي وليس االنفصال الجغرافي، ويبتعد قدر المستطاع عن اإلطار القبلي، وبتوازن دقيق، يمنع وقوع 

 أخرى نافذة في القرار اليمني.مشكالت بسبب إحساس البعض بالغبن لصالح أطراف 

ويشمل ذلك جهد داخلي واسع النطاق، يضمن أن يحصل اتفاق على نقطة مهمة، وهي أن تعمل 
 .القبيلة على خدمة الدولة ودعم وحدتها واستقرارها "مؤسسة"

لويات؛ ، من أولوية األو تبر إشراك المواطن اليمني في تلك الجهود الرامية إلى تحقيق السالم والتنميةوُيع
 في اليمن.والتقدم ألنه صاحب المصلحة األولى في تحقيق السالم 

ويشمل ذلك العمل على طرح مبادرات شعبوية من جانب األطراف والفئات، والسيما التي لم تنغمس في 
الصراع، من أجل تقديم رؤاها، ولكل األطراف الفاعلة في األزمة، من أجل دفعها وتشجعيها نحو السالم، الذي 

 مصلحة لجميع األطراف في الداخل والخارج. هو

ولو وقفنا هنا أمام األرقام التي تتداولها األمم المتحدة؛ سوف نجد أننا أمام صورة مفزعة للغاية لواقع 
من وأربعين ألف مصاب، طفل،  1400من بينهم آالف قتيل، الشعب اليمني؛ حيث األرقام تشير إلى عشرة 

 طفل. 2200بينهم 

 في ،"أوتشا" اإلنسانية الشؤون  لتنسيق المتحدة األمم مكتب أصدرها التي اإلنسانية ةالنشر  وبحسب
 المتحدة األمم به قامت مسح بعد شخص، مليون  2.2 إلى وصل اليمن في النازحين عدد فإن الجاري؛ يناير

 18.8 ىإل الغذائي، الجانب في يعانون  الذين األشخاص عدد ووصل اليمنية، المناطق من بالمائة 90لـ
 10.3 منهم اليمني، الشعب أبناء من بالمائة سبعين حوالي أي مواطن، مليون  27 بين من شخص، مليون 
 عاطل ماليين 8و التعليم، من محرومين طفل مليوَنيْ  إلى باإلضافة للغذاء، الشديد االحتياج من يعانون  مليون 
 .العمل عن



 

 ماليين 7.4و الحاد، التغذية سوء من عانون ي يمني طفل ألف 462 هناك أن فذكرت" اليونيسيف" أما
 .سليمة شرب مياه على يمني مليون  14.4 حصول وتعذر صحية، رعاية إلى يحتاجون  طفل

وفي هذا؛ فإنه من بين أهم عواقب الحرب، التدمير الكبير في الُبنى التحتية اليمنية، بما في ذلك شبكة 
عن ملف آخر مهم من ملفات ما بعد الحرب، وهو ملف  الطرق والمرافق العامة، مما يفتح المجال للحديث

 إعادة إعمار اليمن، والذي سوف يتطلب جهوًدا إقليمية ودولية واسعة.

هذه األوضاع تفرض على جميع األطراف المتصارعة في اليمن، أن تصل إلى صيغة وسط إليقاف الحرب 
ن اليمني، ويشارك فيه المجتمع المدني، صيغة توافقية تراعي كل المأواًل، وبدء مفاوضات سالم تصل إلى  كو ِّ

 فيه. يتواجدون واألكاديميون واإلعالميون، وكل الفئات التي يمكنها أن تخاطب اليمنيين في كل مكان 

حيث إن  –كما تقدم  –ولكن، هذا الجهد، وبكل تأكيد، لن يؤتي ثماره من دون جهد في الجانب الخارجي 
سياسي والعسكري لألطراف المتحاربة في اليمن، على ضرورة إيجاد حل تواُفق الدول التي تقدم الدعم ال

سياسي لألزمة اليمنية سيكون هو مفتاح وقف إطالق النار، ثم إطالق العملية السياسية التي تنتهي باستعادة 
 الدولة اليمنية ومؤسساتها.

لداخلي، أن يبدأوا في رسم وهنا؛ فإن ُصنَّاع القرار الوطني في اليمن، ينبغي عليهم كما في اإلطار ا
استراتيجية شاملة على مستوى المظالت اإلقليمية والدولية الموجودة، ويمكنها ممارسة تأثير على هذه 

 العواصم، مثل جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون اإلسالمي.

ع الحصار ويجب الوضع في االعتبار أن األولوية األولى في هذا الصدد، ينبغي أن تكون لمسألة رف
 البري والجوي والبحري المفروض على اليمن منذ أكثر من عشرين شهًرا.

عامل  مع تضافرفهذه المسألة؛ الحصار الذي يفرضه باألساس التحالف العربي الذي تقوده السعودية، 
 مما اليومي، للقصف تتعرض التي والجسور، الرئيسية الطرق  وخصوًصا التحتية، الُبنية تدمير وهو آخر،
 .اليمن في األزمة من للمتضررين اإلنسانية المساعدات تسليم عملية بالكامل اقأع



 

وفي ظل تبدل األجواء الدولية في الوقت الراهن، مع تغيُّر اإلدارة األمريكية؛ يمكن لمختلف األطراف 
يار اليمن، الحريصة على مستقبل اليمن، أن تخاطب مختلف األطراف اإلقليمية والدولية، بالتحذير من أن انه

يمكن أن يقود إلى كارثة أمنية تطال العالم بأسره، مثلما فعلت األزمة السورية واألزمة الليبية، التي يدفع العالم 
ن، سواء لجهة موجة اإلرهاب الحالية، التي تضرب العالم بأسره، أو بالكامل اآلن ثمن ما يجري في كال البلَديْ 

 بسبب الهجرة غير الشرعية.

ية تحقيق السالم في اليمن، بالنسبة للعالم كله؛ هو أن سيطرة الفوضى على اليمن، وغياب وتزداد أهم
ذو الموقع الجيوسياسي والكتلة البشرية الكبيرة، سيقود إلى المزيد من االضطرابات في السالم عن هذا البلد، 

من مشكلة الصومال في مجال إلى مشكلة أكبر ذلك قد يقود منطقة ال تحتمل المزيد من النيران المشتعلة، بل 
 تهديد المالحة في أهم مسارات التجارة العالمية؛ خليج عدن وباب المندب.

....... 

كل االعتبارات السابقة، تجعل من جميع األطراف اليمنية في الداخل والخارج، واألطراف اإلقليمية 
 والدولية، شركاء في مصلحة واحدة، وهي تحقيق السالم في اليمن.

.*.*.**.*.*.* 

 تم بحمد هللا تعالى..؛؛


