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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ3 مدخــل 

ــة؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ3 ــود الهدن ــه بن ــذي حققت ــا ال م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ4 النــار  إطــاق  وقــف  أواًل: 

ــدة ومطــار صنعــاء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ5 ــاء الحدي ــًا: مين ثاني

ثالثــًا، فتــح طرقــات مدينــة تعــز  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ6

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ8 متغيــرات خــال الهدنــة  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ15 التوافــق  الهدنــة وديمومــة  لتعزيــز 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ17  خاتمــة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ19 المراجــع  



مدخل 

ما الذي حققته بنود الهدنة؟

فــي الثانــي مــن ابريل/نيســان 2022 أعلنــت األمــم المتحــدة التوصــل إلــى هدنــة بيــن أطــراف 
الصــراع فــي اليمــن )الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــًا، وجماعــة الحوثــي( لمــدة شــهرين قابلــة 
ــن فقــط مــن  ــل يومي ــة وقب ــر صعوب ــت األكث ــة كان ــن، الثالث ــن آخرتي ــم تجديدهــا مرتي ــد، ت للتجدي
انتهائهــا تــم إعــان تمديــد الهدنــة حتــى الثانــي مــن أكتوبر/تشــرين األول 2022. تعتبــر هــذه أطــول 
فتــرة تتوقــف فيهــا المعــارك فــي البــاد منــذ 2015، مــا زاد مــن تفــاؤل المراقبيــن الدولييــن بــأن 

تكــون نهايــة الحــرب قريبــة. 
كانــت صيغــة الهدنــة قصيــرة لكــن جــزء منهــا غيــر واضــح: وقف شــامل إلطــاق النار، والتشــاور 
ــاء الحديــدة، ومطــار صنعــاء الدولــي نحــو وجهــات محــددة.  لفتــح طرقــات مدينــة تعــز، فتــح مين
وخــاض الطرفــان مشــاورات فــي العاصمــة األردنيــة عّمــان، توقفــت بعــد هجــوم الحوثييــن علــى 
مدينــة تعــز نهايــة أغســطس/آب بتعليــق الوفــد الحكومــي للمشــاورات، وهــو الهجــوم الــذي أدى 

إلــى إدانــة محليــة ودوليــة أغضبــت الحوثييــن. 
ــة  ــت خــال الهدن ــي حدث ــاد، واالنتهــاكات الت ــة فــي الب تناقــش هــذه الورقــة مســتقبل الهدن
ــى اســتمرارها  ــر عل ــي تؤث ــة والت ــرات خــال الهدن ــى المتغي ــز عل ــا، وترك والطــرف المســؤول عنه
ونقضهــا مــن ِقبــل األطــراف. كمــا توضــح اشــتراطات الحوثييــن والمتغيــرات اإلقليميــة والدوليــة. 

القادمــة مــن  إجبــاري بســبب الضغــوط  اليمنيــة طريــق  بالنســبة للحكومــة  الهدنــة  كانــت 
الســعودية واإلمــارات والتــي أدت فــي محصلتهــا لمرحلــة انتقاليــة جديــدة فــي معســكر التحالــف/

الحكومــة بإعــان مجلــس القيــادة الرئاســي فــي الســابع مــن ابريل/نيســان، فيمــا بــدت للحوثييــن 
فرصــة لتحســين موقفهــم وشــروطهم وأخــذ اســتراحة مــع الضغــط الدولــي الــذي حــدث لهــم فــي 
خضــم التفــاوض اإليرانــي بشــأن عــودة الواليــات المتحــدة إلــى االتفــاق النــووي. فشــلت األمــم 
ــا  ــة مــن االســتدامة، أو أن توســع مدته ــى حال ــة إل ــع الهدن ــي فــي دف ــدة والمجتمــع الدول المتح
لتكــون أكثــر مــن شــهرين مــع كل تمديــد، وكان التمديــد الثالــث للهدنــة الــذي ينتهــي فــي الثانــي 
ــى  ــن العــودة إليهــا. ونشــير إل ــة مــع رفــض الحوثيي ــًا للغاي مــن أكتوبر/تشــرين األول 2022 صعب

عديــد مــن التطــورات خــال نفــس الفتــرة.

3

تقدير موقفهدنة حرب اليمن بين متغيرات جديدة تفرضها وواقع يهددها 



ــار علــى بعــض  ــادل إطــاق الن ــة العســكرية إمــا بتب  تبادلــت األطــراف االتهامــات بخــرق الهدن

المواقــع فــي الجبهــات أو بالتحشــيد العســكري أو بإطــاق القذائــف والصواريــخ علــى المــدن 

أو بشــن هجمــات. وينــص اتفــاق الهدنــة علــى "وقــف العمليــات الهجوميــة" وتجميــد المواقــع 

ــي مــن ابريل/نيســان.  ــوم الثان ــه األمــر صبيحــة الي ــى األرض كمــا كان علي العســكرية عل

ونشــرت وســائل إعــام الحوثييــن والحكومــة بشــكل يومــي عــن خروقــات الهدنــة مــن الطرفيــن. 

لكــن كان ماحظــًا أنــه منــذ األيــام األولــى للهدنــة فــي ابريل/نيســان كان الحوثيــون يقومــون 

بالتجنيــد العســكري فــي القــرى والمديريــات فــي مناطــق ســيطرتهم، ونقــل معســكرات التدريــب؛ 

كان توقــف الطيــران الحربــي للتحالــف فرصــة مائمــة للحوثييــن إلعــادة تموضــع المقاتليــن 

والمعســكرات. 

وتبّيــن االحصائيــات المســتقلة1  حــول انتهــاك الهدنــة بيــن "الثانــي مــن ابريل/نيســان والتاســع 

مــن ســبتمبر/أيلول2022" أن الحوثييــن ارتكبــوا أكثــر مــن %94 مــن انتهــاكات وقــف الهدنــة، 

و%96 مــن حــاالت الوفــاة: ارتكــب الحوثيــون 2382 انتهــاكا مــن أصــل 2527 انتهــاكا، وتســببوا 

ب431 حالــة وفــاة مــن أصــل 450 حالــة وفــاة.

جماعــة الحوثــي المســلحة مســؤولة عــن %100 مــن االشــتباك المســلح بيــن الطرفيــن )333( 

هجــوم مســلح، وســجل قيامهــم ب1796 انتهــاك عبــر القصــف الصاروخــي والمدفعــي مــن 

أصــل 1846، وانتهكــوا الهدنــة بالطائــرات المســيرة 228 مــرة مــن أصــل 323 انتهــاكا بالطائــرات 

للتحالــف والحكومــة، وتســبب الحوثيــون ب25 حادثــة ألغــام )100%(.

ــاه  ــة مــن قيــاس ردة الفعــل وحجــم االنتب ــار حال عــادة مــا تكشــف انتهــاكات وقــف إطــاق الن

الــذي يبديــه الخصــوم، ويبــدو أن الحوثييــن أكثــر تركيــزًا علــى العــودة إلــى معــارك مدينــة مــأرب. 

لكــن التوغــل كمــا يبــدو يســعون إليــه باتجــاه مدينــة تعز-كمــا تميــزه االشــتباكات المســلحة، وهــي 

مدينــة صلبــة يحاصرهــا الحوثيــون مــن جميــع االتجاهــات عــدا منفــذ وحيــد مــن الناحيــة الجنوبيــة 

ــى النحــو  ــاث محافظــات عل ــن فــي ث ــاكات الحوثيي ــه انته ــة. وهــو أمــر تبين ــد الجماع تحــت تهدي

التالــي: 459 انتهــاك فــي محافظــة مــأرب تســببت ب185 حالــة وفــاة.
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أواًل: وقف إطالق النار



بيــن االنتهــاكات 355 هجــوم صاروخــي ومدفعــي، 73 اشــتباك مســلح، و22 طائــرات دون 

ــار، وتســع حــوادث ألغــام.  طي

فــي مدينــة تعــز 406 انتهــاكا تســبب فــي 121 حالــة وفاة. بين االنتهــاكات 252 هجوم صاروخي 

ومدفعــي، و102 اشــتباك مســلح، و47 بطائــرات دون طيــار وخمســة ألغــام. وارتكــب الحوثيــون 

ــن االنتهــاكات: 208 هجــوم  ــاة. بي ــة وف ــدة تســببت ب 26 حال ــاكا فــي محافظــة الحدي 357 انته

صاروخــي ومدفعــي، و94 اشــتباك مســلح، و53 هجــوم بطائــرات دون طيــار، وحادثتــي ألغــام.

ــى  ــة عل ــدة، نــص اتفــاق الهدن ــاء الحدي ــى مين ــة إل بالنســبة لدخــول ســفن المشــتقات النفطي

الســماح لســفن المشــتقات بالوصــول إلــى المينــاء خــال الهدنــة. قــال الحوثيــون إنهــم فهمــوا 

التصريحــات علــى أنهــا تلغــي الحصــول علــى تصاريــح الحكومــة والتحالــف ألي ســفينة مشــتقات 

ــة األمــم  ــى موافقــة آلي ــا عل ــاء، وأن الســفن ســتتوجه مباشــرة بعــد حصوله ــا المين ــل دخوله قب

المتحــدة للفحــص إلــى مينــاء الحديــدة. وخــال الهدنــة اســتمر الحوثيــون فــي التنديــد باحتجــاز 

الســفن وانتظارهــا التصاريــح مــن الحكومــة. علــى الرغــم مــن وضــوح هــذا النــص بأنــه الســماح 

ــة وليــس إلغــاء التصاريــح.  بدخــول ســفن المشــتقات النفطي

فــي ســبتمبر/أيلول2022 أعلنــت الحكومــة الســماح لســفن المشــتقات النفطيــة بالعبــور إلــى 

مينــاء الحديــدة دون الحصــول علــى تصاريــح، ويبــدو أنــه بــدون تفتيــش آليــة األمــم المتحــدة، بعــد 

أن افتعــل الحوثيــون أزمــة وقــود فــي مناطــق ســيطرتهم واتهمــوا التحالــف باحتجــاز الناقــات. 

ــاء  ــا فــي مين ــم إصاحه ــي ت ــود الت ــات الوق ــت خزان ــود كان ــة وق ــن أزم ــان الحوثيي فــي وقــت إع

الحديــدة مليئــة بالكامــل، والســفن التــي كانــت فــي طريقهــا ســتبقى فــي الغاطــس حتــى تفريــغ 

الخزانــات. كان هــذا التنــازل الجديــد مــن الحكومــة اليمنيــة تأكيــد علــى ضعــف ووهــن أصابهــا أكثــر 

مــن كونــه حاجــة ماســة للســكان فــي مناطــق الحوثييــن، وكان ذلــك واحــد مــن شــروط الحوثييــن 

كامتيــاز إلعــادة التفــاوض مــع األمــم المتحــدة بشــأن تمديــد الهدنــة. 
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ثانيًا: ميناء الحديدة ومطار صنعاء 



بالنســبة لمطــار صنعــاء الدولــي، كان االتفــاق علــى منــح المطــار وجهتيــن رئيســيتين نحــو عّمــان 

العاصمــة األردنيــة، والقاهــرة العاصمــة المصريــة، وافقــت الحكومــة اليمنيــة علــى الســماح 

بجــوازات الســفر الصــادرة مــن الحوثييــن للســفر إلــى الوجهتيــن؛ وَقبلــت الحكومــة األردنيــة تحــت 

ضغــط مــن األمــم المتحــدة الجــوازات القادمــة مــن الحوثييــن. وافقــت القاهــرة تحــت ضغــط مــن 

األميــن العــام لألمــم المتحــدة علــى الســماح بالرحــات مــن مطــار صنعــاء لكــن بعــد رحلــة واحــدة 

تراجعــت الحكومــة المصريــة علــى المنــح، اشــترط المصريــون آليــة تفتيــش خاصــة بهــم مــن خــال 

لجنــة مــن جانبهــم فــي مطــار صنعــاء2 . وفــي ســبتمبر/أيلول قــال الحوثيــون إنهــم حققــوا نجاحــًا 

فــي التفاهــم مــع المصرييــن بشــأن عــودة الرحــات الجويــة إلــى القاهــرة. 

ونفــذت الحكومــة اليمنيــة والتحالــف هــذا الشــق مــن اتفــاق الهدنــة، بالمقابــل لــم ينفــذ 

الحوثيــون الطلــب الوحيــد للحكومــة وهــو فتــح طرقــات مدينــة تعــز.

كان الشــق األخــر المرتبــط باالتفــاق علــى فتــح الطرقــات الرئيســة فــي مدينــة تعــز، تقــدم 

المبعــوث االممــي بمبــادرة فرفضهــا الحوثيــون رغــم تدخــل ســلطنة عمــان وضغــوط دوليــة أخــرى. 

قــام المبعــوث بتعديلهــا فرفضــت مجــددًا. وصلــت المشــاورات بيــن الحوثييــن والحكومــة اليمنيــة 

فــي عّمــان إلــى طريــق مســدود. 

تتعــرض مدينــة تعــز لحصــار منهجــي مــن الحوثييــن منــذ 2016، أدى ذلــك إلــى خنــق المدينــة 

وتعريضهــا لقصــف وقنــص شــبه يومــي، منعــت المــواد الغذائيــة والمســاعدات مــن الوصــول 

ــة منفــذًا واحــدًا وعــرًا مــن جهــة الجنــوب  ــة بمــا فيهــا األمــم المتحــدة. تملــك المدين إلــى المدين

وهــو طريــق ســيء للغايــة تتعــرض الناقــات والمســافرين ألخطــار كبيــرة. طــوال الحــرب اســتخدم 

الحوثيــون حصــار المدينــة كأداة النتــزاع تنــازل مــن الحكومــة ومــن األمــم المتحــدة. 

فشــلت األمــم المتحــدة فــي ملــف مدينــة تعــز ووقــف حصــار الحوثييــن، يأتــي الفشــل منــذ 

البدايــة بوضــع صيغــة مبهمــة حــول فتــح الطرقــات إذ تقــول " عقــد اجتمــاع بين األطــراف لاتفاق 

علــى فتــح الطــرق فــي تعــز وغيرهــا مــن المحافظــات لتحســين حريــة حركــة األفــراد داخــل اليمــن".
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ثالثًا، فتح طرقات مدينة تعز 



ومــن غيــر المعقــول أن ال يحقــق تقــدم فــي هــذا الملــف الوحيــد الــذي طلبتــه الحكومــة اليمنيــة 

بمقابــل طلــب الحوثييــن تســيير رحــات مــن مطــار صنعــاء، ودخــول ســفن المشــتقات النفطيــة 

إلــى مينــاء الحديــدة. 

هــدد رفــض الحوثييــن المســتمر فتــح الطرقــات عــن مدينــة تعــز اســتمرار الهدنــة وهدفهــا 

"بنــاء الثقــة وخلــق بيئــة مواتيــة الســتئناف المفاوضــات مــن أجــل التوصــل إلــى تســوية ســلمية 

للصــراع". لكــن حالــة التفــكك فــي معســكر الحكومة/التحالــف بعــد الهدنــة ســاهم بشــكل كبيــر 

فــي إبقــاء الهدنــة علــى حالهــا كحاجــة للحكومــة وليــس رغبــة مــن الحوثييــن. 

هــذه ليســت المــرة األولــى التــي يتــم فيهــا مناقشــة رفــع الحصــار المفــروض علــى مدينــة تعــز، 

ــذ  ــة من ــى المدين ــع الحصــار المفــروض عل ــون برفــض رف ــوم الحوثي ــي يق ــة الت هــي المــرة الثاني

اتفــاق ســتوكهولم 2018م والــذي أوقــف هجــوم القــوات الحكومــة علــى الحوثييــن فــي مدينــة 

الحديــدة الســاحلية. فــي نهايــة المطــاف ســاهم فشــل األمــم المتحــدة فــي تقديــم صيغــة واضحــة 

لبنــود االتفــاق إلــى تفســيرها مــن ِقبــل الحوثييــن بمــا يخــدم أهدافهــم والــذي وصــل فــي النهايــة 

إلــى عــدم تنفيــذ أي بنــود مــن االتفــاق. 

خــال االجتماعــات فــي عّمــان، بــرر الحوثيــون رفضهــم لفتــح الطرقــات الرئيســية أن مــن 

الممكــن أن يقــود الجيــش الوطنــي مــن داخــل المدينــة هجومــًا للســيطرة علــى صنعــاء! هــذا 

الســيناريو غيــر ممكــن وكاد يكــون مــن المســتحيل لعــدة أســباب: التبــاب الرئيســية المشــرفة علــى 

ــة اســتخدمت  ــوام الماضي ــون وطــوال األع ــا الحوثي ــان يســيطر عليه ــس مــع الحوب ــق الرئي الطري

لقصــف المدينــة وقنــص المدنييــن. القــوة الموجــودة فــي تعــز قــوة بســيطة للغايــة ومعظمهــا 

ــاج  ــات ضخمــة تحت ــى خارجهــا قــوة بشــرية وآلي ــة وحمايتهــا، ويتطلــب الهجــوم إل ــن المدين لتأمي

الحكومــة والمقاومــة إلــى أشــهر مــن أجــل تحشــيدها وال تســاهم أي طريــق أخــرى ال يشــرف عليهــا 

الحوثيــون فــي الوصــول إليهــا؛ كمــا أن الحكومــة والتحالــف فــي الوضــع الحالــي ســيخضعون 

للضغــط الدولــي -كالعــادة- لتمنــع حــدوث أي تحــرك عســكري مــن أي مدينــة يمنيــة وليــس تعــز 

وحدهــا. 
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ــة، أمــام  ــون بموجــب الهدن ــه الحوثي ــة والتحالــف العربــي كل مــا طلب قدمــت الحكومــة اليمني

الحوثييــن فرصــة بســيطة وســهلة وغيــر مكلفــة إلظهــار نيتهــم فــي "الســام" بفتــح الطــرق 

الرئيســية المباشــرة حيــث يأمــن النــاس ويعرفــون المــرور بهــا. وبــداًل مــن ذلــك قــدم الحوثيــون 

مبــادرة لفتــح طــرق فرعيــة جديــدة بــداًل مــن الخــط الرئيســي الــذي يربــط منطقــة الحوبــان بوســط 

المدينــة، رفضهــا الســكان كمــا رفضتهــا الحكومــة. وقالــوا بالفعــل إنهــم فتحــوا الطــرق مــن جانــب 

واحــد؛ وهــي طــرق وعــّرة تخيــف الســكان أكثــر مــن تطمينهــم وبعيــدة كل البعــد عــن المشــاهدة 

المباشــرة لمراقبتهــا مــن ِقبــل الســكان والمراقبيــن. وال حاجــة لفتــح طــرق فرعيــة جديــدة مــا دام 

أن هنــاك طــرق رئيســية موجــودة وتعمــل بشــكل جيــد. 

ومــن الغريــب أن يقــول الحوثيــون أنهــم ســيفتحون مــن طــرف واحــد، فــكل الطرقــات ســتفتح 

ــاك طرقــات  ــر، فليــس هن ــن هــم مــن يغلقــون الطرقــات والمعاب ــب واحــد ألن الحوثيي مــن جان

مغلقــة إال مــن جهــة الحوثييــن، وال يوجــد طريــق تغلقــه القوات الحكومية، كل الطرقات الرئيســية 

يغلقهــا الحوثيــون. فــي واحــدة مــن الطرقــات التــي أعلــن الحوثيــون شــقها للوصــول إلــى المدينــة 

قامــوا بمحاولــة شــن هجمــات عبرهــا إلــى وســط المدينــة. 

بالنظــر إلــى أن معظــم اليمنييــن يــرون حصــار الحوثييــن علــى تعــز يعتبــر سياســة متعمــدة 

ــى الحكومــة واألمــم  ــإن ردة الفعــل الشــعبية عل ــة، ف ــع خصــوم الجماع ــة إلذالل وتجوي ومنهجي

المتحــدة كان غاضبــًا للغايــة. كان بإمــكان رفــع الحصــار عــن مدينــة تعــز أن يزيــد مــن شــعبية 

ــا؛ كمــا كان بإمــكان األمــم  ــي جــاء مــن أجله ــة الت ــادة الرئاســي والمهمــة التفاوضي مجلــس القي

المتحــدة أن تكــون أكثــر ردعــًا وحزمــًا ضــد الحوثييــن. تتســبب الســمعة الســيئة للحكومــة واألمــم 

المتحــدة لــدى أنصــار الحكومــة فــي التشــكيك بــأي خطــوات أخــرى يقومــون بهــا. خاصــة أن ســكان 

ــن.  ــة مــن الحوثيي ــر المدين ــرون أن التحالــف خذلهــم عــدة مــرات برفــض تحري ــة ي المدين
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ــة، نظــرة مبســطة لموضــع كل طــرف مــن  ــي اســتمرت ســتة أشــهر متتالي ــة الت تقــدم الهدن

أطــراف الحــرب بعــد ثمــان ســنوات، ونياتهــم فــي المســتقبل. وخــال هــذه الفتــرة ظهــرت عــدة 

عوامــل ومتغيــرات فــي الهدنــة قــد تحــدد مســتقبلها، وبالتالــي تحديــد مســتقبل األزمة فــي اليمن.

متغيرات خالل الهدنة 
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ــة مــن  ــدة مــع كل مرحل ــزات جدي ــاك محف ــرر أن تكــون هن ــة: كان مــن المق - توســيع الهدن
مراحــل توســيع الهدنــة: فــي المرحلــة األولــى يتــم تنفيــذ فتــح المطــار والمينــاء وفتــح طرقــات تعــز. 

ثــم يتــم مناقشــة دفــع رواتــب الموظفيــن الحكومييــن وفــق اتفــاق ســتوكهولم 2018م، وزيــادة 

عــدد الوجهــات مــن مطــار صنعــاء، وتوحيــد البنــك المركــزي الســتقرار العملــة. 

فــي كل النقاشــات الاحقــة أراد الحوثيــون تنفيــذ شــروطهم أن تدفــع الحكومــة الرواتــب فيمــا 

يجنــون اإليــرادات التــي تصــل إلــى ثاثــة مليــارات دوالر ســنويًا. وفتــح كامــل لمطــار صنعــاء ورفــع 

أي مراقبــة علــى مينــاء الحديــدة. ومــع ذلــك ال يريــدون فتــح طرقــات تعــز! 

ــة  ــة شــفافة وفّعال ــى آلي ــاق عل ــع لألطــراف3 : 1( اتف ــة الموسَّ ــرح الهدن يقــدم المبعــوث مقت

لصــرف منتظــم لرواتــب موظفــي الخدمــة المدنيــة ومعاشــات المتقاعديــن المدنييــن و2( فتــح 

ــى مطــار صنعــاء  ــد مــن الوجهــات مــن وإل ــة فــي تعــز ومحافظــات أخــرى و3( المزي طــرق إضافي

الدولــي و4( انتظــام تدفــق الوقــود إلــى جميــع موانــئ الحديــدة. وهــي مطالــب الحوثييــن، كانــت 

الحكومــة اليمنيــة قــد أوقفــت التفــاوض بشــأن الملفــات األخــرى عــدا وقــف إطــاق النــار قبــل 

فتــح طــرق تعــز الرئيســية. 

ويبــدو أن الحكومــة اليمنيــة والتحالــف تذهــب نحــو الموافقــة علــى اشــتراطات الحوثييــن بمــا 

فيهــا فتــح مينــاء الحديــدة ودفــع رواتــب الموظفيــن. فيمــا تكمــن اإلشــكالية فــي مطــار صنعــاء 

ــب  ــة مــن مكت ــد لجن ــة الحكومــة، وتوج ــس بنّي ــرى ولي ــق بالمطــارات األخ ــر يتعل ــي أن األم الدول

المبعــوث األممــي لتســييرها 4. 

- وفــد مفاوضــات عّمــان: قــام الحوثيــون بتشــكيل وفــد واحــد لمناقشــة وقــف إطــاق 
النــار وفتــح طرقــات تعــز واتفاقيــات تعزيــز الهدنــة. بالمقابــل قــام الوفــد الحكومــي بتشــكيل لــكل 

جــزء مــن الهدنــة فريــق مشــاورات خــاص بــه. ينبــئ ذلــك بمــدى جديــة الحكومــة فــي المفاوضــات 

وإنهــاء الحــرب علــى العكــس ممــا يقــوم بــه الحوثيــون.

المتغيرات الداخلية أ . 
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نســيق العســكرية، ومستشــار "غروندبــرغ"  فــي أغســطس/آب 2022 أجــرى رئيــس لجنــة التَّ

ــاءة مــع  العســكري، زيــارة اســتغرقت أســبوعين إلــى عــدن وصنعــاء وتعــز، أجــرى فيهــا مناقشــات بنَّ

نســيق العســكرية وغيرهــم. كانــت زيــارة تعــز حيويــة بمــا فــي ذلــك زيــارة المبعــوث  ممثلــي لجنــة التَّ

إلــى المدينــة وهــي خطــوات ظــل المبعــوث الســابق مارتــن غريفيــث متــرددًا فــي زيارتهــا خوفــًا مــن 

إغضــاب الحوثييــن. 

- العــروض العســكرية: بينمــا كانــت األمــم المتحــدة تضغــط مــن أجــل توســعة الهدنــة 
وتمديدهــا، اســتغل الحوثيــون الهدنــة إلعــادة تجميــع صفوفهــم وتعزيــز قبضتهــم علــى الســلطة، 

عســكرًيا وسياســًيا. 

سياســيًا، قــام الحوثيــون بالــزج بمئــات المســؤولين وشــيوخ القبائــل المواليــن لهــم فــي 

الســجون، فــي إطــار الخافــات القائمــة داخــل الجماعة بشــأن الوظيفة العامة والفســاد المتفشــي 

ــة المعــارك  ــًا فــي حال ــم يكــن ممكن ــم الجماعــة. وهــو أمــٌر ل ــت دعائ ــة لتثبي ــات الداخلي والتصفي

المســتمرة خــال العاميــن الماضييــن. إضافــة إلــى محاولــة الســيطرة علــى القضــاء وإزاحــة القضاة 

غيــر المواليــن بآخريــن مــن الجماعــة نفســها الســتخدامه بشــكل كبيــر فــي مواجهــة المعارضيــن 

فــي الداخــل، وبيــع أمــاك خصومهــم كأداة ابتــزاز إلســكاتهم أو إعادتهــم إلــى صنعــاء. 

ــد المنتشــر فــي معظــم مناطــق ســيطرتهم وانتقــال القــوات المجنديــن  عســكريًا، عــدا التجني

مــن مــكان آلخــر بمــا فيهــا خطــوط الِقتــال األماميــة فــي مــأرب وتعــز والجــوف؛ أقــام الحوثيــون 

ــة"، كان أكثرهــا  ــكل فــروع القــوات "برية-بحرية-جوي ــرة، ل ــر مــن ســبعة عــروض عســكرية كبي أكث

ــرًا العــرض العســكري فــي محافظــة الحديــدة قــرب مضيــف بــاب المنــدب حيــث اســتعرض  تأثي

الحوثيــون األســلحة والصواريــخ الباليســتية والبحريــة والطائــرات دون طيــار. يأتــي ذلــك فيمــا تزايــد 

خطــاب الحوثييــن المتعلــق بمضيــق بــاب المنــدب والســيطرة عليــه. حتــى أن العــرض فــي مدينــة 

الحديــدة أدى إلــى إدانــة مــن األمــم المتحــدة الــذي اعتبرتــه تصعيــدًا. 

ــون  ــة، أكــد الحوثي ــة اإليراني ــى الجمهوري ــدة باعتبارهــا أقــرب إل ــون دولتهــم الجدي يقــدم الحوثي

دمــج اللجــان الشــعبية فــي الجيــش واألمــن. كمــا أن قائــد الجماعــة عبدالملــك الحوثــي يشــرف 

ــران.  ــة الفقيــه" فــي إي ــة فــي نظــام يشــبه "والي ــاره رأس الدول علــى كل الســلطات باعتب



11

تقدير موقفهدنة حرب اليمن بين متغيرات جديدة تفرضها وواقع يهددها 

معظــم األســلحة التــي اســتعرضها الحوثيــون تبــدو إيرانيــة أو تحمــل تكنلوجيــا األســلحة اإليرانية 

مــن حيــث مواصفاتهــا وقدراتها: 

ــام  ــي بعــد أي - أزمــة معســكر الحكومــة: كمــا أشــرنا جــاء تشــكيل المجلــس الرئاســي اليمن
قليلــة مــن إعــان الهدنــة، الــذي يأتــي كنتيجــة لمشــاورات الريــاض التــي اســتمرت أيامــًا بيــن 

معظــم القــادة السياســيين المواليــن للحكومــة والتحالــف العربــي الــذي تقــوده الســعودية. 

ــن  تكــون المجلــس مــن رئيــس للمجلــس وســبعة أعضــاء، فــي وقــت الحــق دبــت الخافــات بي

المجلــس ألســباب متعــددة. وحتــى مطلــع ســبتمبر/أيلول 2022 كان الرئيــس رشــاد العليمــي فــي 

الريــاض للقــاء المســؤولين الســعوديين دون جــدوى، مــع اختفــاء اآلمــال بشــأن المنحــة الماليــة 

الســعودية-اإلماراتية الثاثــة مليــارات دوالر. غــادر معظــم أعضــاء المجلــس الرئاســي مدينــة عــدن 

إلــى محافظاتهــم أو خــارج البــاد بســبب ســلوك المجلــس االنتقالــي الجنوبــي المدعــوم مــن 

اإلمــارات. كان لســقوط الجيــش واألمــن فــي محافظــة شــبوة وتســليم المحافظــة للقــوات شــبه 

ــة  ــة فــي معرف ــاع شــبوة" و"العمالقــة" نقطــة فاصل ــارات "قــوات دف ــة لإلم العســكرية الموالي

المســتقبل القــادم لســلوك المجلــس. فشــلت اللجــان التابعــة للمجلــس الرئاســي فــي ردم 

الفجــوة بيــن الحلفــاء الجــدد وتوحيــد القــوات، كان ذلــك واحــدًا مــن تعزيــز ســلطة الحوثييــن التــي 

تبــدو ظاهريــًا متوحــدة وقــادرة علــى الحشــد والتعبئــة ضــد خصــم محــدد مقابــل أطــراف مفككــة. 

- المفاوضــات الســعودية: خــال الهدنــة واصلــت الســعودية إجــراء مفاوضاتهــا: األولــى مع 
الحوثييــن برعايــة المخابــرات الُعمانيــة، والثانيــة مــع إيــران فــي بغــداد والتــي تضــم عــدة ملفــات 

اليمــن علــى رأســها. فــي األولــى تمضــي المشــاورات ببــطء وحــذر شــديدين وتحــت إشــراف وإطاع 

مــن المســؤولين األمريكييــن واألوروبييــن. وعلــى الرغــم مــن بطئهــا إال أنهــا تبــدو تحقــق توافقــًا 

إذ تركــزت انتهــاكات الحوثييــن للهدنــة علــى الداخــل اليمنــي وأوقفــت الضربــات العابــرة للحــدود 

باتجــاه الســعودية واإلمــارات، وهــو أمــٌر مهــم بالنســبة للدولتيــن وللعالــم الــذي يحــاول الحفــاظ 

علــى تدفــق النفــط وعــدم ارتفــاع ســعره.

ب . المتغيرات الخارجية 
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ومــع هــذا التقــدم فــي المفاوضــات الزال التحالــف يرســل رســائل طمأنــة مــن آنــه لــن يقبــل 

أي     تحــرك لقــوات الحوثــي اتجــاه المناطــق التــي تحــت ســيطرة الحكومــة بالــذات فــي مدينــة 

مــأرب، بينمــا يعتقــد الحوثيــون أن التفاهمــات مــع الســعودية ســتحيد ســاح طيــران التحالــف فــي 

معاركهــم القادمــة.  

أمــا فــي المفاوضــات مــع إيــران يبــدو أن المملكــة والنظــام اإليرانــي يحــاول قطــع شــوط أكبــر 

ــى خطــة العمــل المشــتركة أو االتفــاق  ــر المســتمر فــي مفاوضــات العــودة إل خاصــة مــع التعث

النــووي اإليرانــي. 

- التهديــد اإليرانــي: مــا يثيــر حفيظــة إيــران فــي المنطقــة، هــي فرقــة المهــام59- التابعــة 
لألســطول الخامــس األمريكــي التــي بــدأت عملهــا نهايــة العــام الماضــي وتتخــذ مــن األردن مقــرًا 

لهــا، والتــي تجــوب الميــاه الدوليــة مــن الخليــج العربــي وحتــى خليــج العقبــة. إضافــة إلــى فرقــة 

العمــل المشــتركة )CTF 153( التــي تركــز علــى البحــر األحمــر وبــاب المنــدب وخليــج عــدن وبــدأت 

عملهــا فــي ابريل/نيســان 2022. وفــي األول مــن ســبتمبر/أيلول 2022 حــدث أمــران مهمــان: 

األول، بــث التلفزيــون الرســمي اإليرانــي لقطــات قــال إنهــا جــاءت مــن علــى ظهــر مدمــرة “جمــران” 

التابعــة للبحريــة اإليرانيــة، صــورًا تقــول فيــه إنهــا احتجــزت فيــه قاربيــن مســيرين أمريكييــن، أكــدت 

الواليــات المتحــدة الحادثــة، وقالــت إنــه جــرى اإلفــراج عــن القاربيــن فــي وقــت الحــق؛ مثــل ذلــك 

أول عمــل إيرانــي جنــوب البحــر األحمــر ضــد فرقــة العمــل 59-. 

الثانــي، قــام الحوثيــون بتنفيــذ عــرض عســكري كبيــر فــي مديريــة الدريهمــي جنــوب مدينــة 

الحديــدة قــرب مضيــق بــاب المنــدب، اســتعرض خالهــا الحوثيــون أســلحة بحريــة جديــدة: “منــدب 

نــوع  باليســتية بحريــة، وصواريــخ  1” صواريــخ ذكيــة بحريــة، وصــاروخ فالــق1-  ″2 و”منــدب 

”روبيــج21 وروبيــج22” الروســية. وهــذه الصواريــخ هــي صواريــخ إيرانيــة وصلــت إلــى الحوثييــن 

ــي.  ــوع فجــر CL-4اإليران ــي مــن ن ــق1- هــو صــاروخ إيران ــراء: فصــاروخ فال ــد الخب حســب مــا يفي

ــون قــد هــددوا  ــة. كان الحوثي ــور اإليراني ــخ ن ــخ مطــورة عــن صواري ــخ منــدب هــي صواري وصواري

ــر األحمــر5 . ــة بســبب تحــركات الفرقــة )CTF 153( فــي البح ــاء الهدن بإنه
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خــال الهدنــة فــي اليمــن بعثــت إيــران برســالتين واضحتيــن مــن اليمــن، فــي وضــع دولــي 

بحاجــة لتأميــن الميــاه الدوليــة لوصــول النفــط والغــاز إلــى أوروبــا مــع اقتــراب الشــتاء. وعــادة مــا 

اســتخدمت إيــران اســتهداف الماحــة فــي البحــر األحمــر عندمــا يتعقــد وضــع مفاوضــات االتفــاق 

النــووي اإليرانــي، عندمــا انســحب دونالــد ترامــب مــن االتفــاق النــووي عــام2018 شــن الحوثــي 

ــل  ــة بالقناب ــان المســيرة المحمل سلســلة هجمــات فــي البحــر األحمــر، تســببت القــوارب دون رب

واأللغــام فــي إتــاف الســفن، كمــا شــن الحوثيــون هجمــات عنيفــة علــى أرامكــو شــركة صناعــة 

النفــط الســعودية فــي ســبتمبر/أيلول2019. 

وعندمــا تعقــدت عــودة إدارة بايــدن لاتفــاق النــووي وبــدأ تفــاوض أبوظبــي بشــأن الدفاعــات 

الجويــة اإلســرائيلية وتشــكيل "ناتــو جديــد فــي المنطقــة" مطلــع العــام قصــف الحوثيون منشــآت 

النفــط اإلماراتيــة فــي أبوظبــي وتــم احتجــاز ســفينة إماراتية فــي ميناء الحديدة؛ واســتهدفوا موانئ 

ومنشــآت نفــط ســعودية أخــرى؛ كمــا أطلــق الحوثيــون صــاروخ بحــري6 ، وهــددوا باســتهداف 

الماحــة فــي البحــر األحمــر7  فــي مــارس/آذار 2022 قبــل أيــام مــن االتفــاق علــى الهدنــة. 

- المخــاوف الدوليــة: يبــدو أن المخــاوف الدولية بشــأن األزمة األوكرانية والحاجة إلى الطاقة 
مــن الخليــج يؤثــر علــى األزمــة فــي اليمــن؛ يخشــى المجتمــع الدولــي مــن الحوثييــن باعتبــاره جماعة 

متمــردة قــادرة علــى اســتهداف منشــآت النفــط فــي الســعودية واإلمــارات، واســتهداف الســفن 

أو احتجازهــا فــي الميــاه الدوليــة، مــا ســيرفع التضخــم فــي الغــرب لمســتويات قياســية. يســتغل 

ــى  ــك فــي ظــل حــرص الغــرب عل ــون هــذه المخــاوف لخدمــة أغراضهــم، لذل ــون واإليراني الحوثي

اســتمرار الهدنــة فــي اليمــن فإنــه يضغــط علــى الطــرف الحكومــي علــى تقديــم التنــازالت وتنفيــذ 

اشــتراطات الحوثييــن مــن بــاب درء المخاطــر مبــررًا ذلــك أنــه ال يمتلــك أي ضغــوط علــى الحوثييــن؛ 

فــي الوقــت ذاتــه يمنــح تنــازالت أخــرى بعــدم انتقــاد ســلوك اإلماراتيين فــي المحافظــات الجنوبية 

والتــي شــهدتها أحــداث أغســطس/آب 2022 فــي محافظــة شــبوة والتحــركات فــي الشــرق، علــى 

الرغــم مــن تأثيــر ذلــك علــى تنشــيط تنظيــم القاعــدة الــذي يعيــد ترتيــب صفوفــه فــي ظــل تفــكك 

الحكومــة اليمنيــة.
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- دور ســلبي لألمــم المتحــدة: اســتمر الــدور الســلبي لألمــم المتحــدة، وخــال ســنوات 
الحــرب وافــق الحوثيــون علــى تنــازالت بوســاطات أمميــة -خــال فتــرة المبعوثيــن الثاثــة- لكــن 

لــم ينفــذوا أيــًا مــن هــذه التنــازالت. فــي الواقــع رفــض الحوثيــون خــال هــذه الهدنــة أي مخــاوف 

تحــدث عنهــا مســؤولو األمــم المتحــدة، لقــد رفــض الحوثيــون مقابلــة المبعــوث األممــي بعــد 

انتقــاده هجــوم الجماعــة علــى مدينــة تعــز8 ، وانتقــاده لهجــوم دمــوي علــى "حــي الموشــكي" أدى 

إلــى مقتــل أطفــال9 ؛ لقــد رفضــوا أي مبــادرات للمبعــوث بشــأن فتــح طرقــات تعــز رغــم امتعــاض 

ــك  ــود ذل ــى مضــض10 . يع ــا عل ــادرات وموافقته ــك المب ــًا مــن تل ــا دولي ــرف به ــة المعت الحكوم

بشــكل أساســي أن أي مبــادرة لــم تســفر عــن عواقــب لعــدم التنفيــذ بمــا فــي ذلــك االنتهــاكات 

التــي يتعــرض لهــا المدنييــن. فلــم يكــن هنــا رادع يدفــع الحوثييــن لتغييــر الحوثييــن مــن ســلوكهم 

تجــاه المبــادرات.  

أدى تفــوق الحوثييــن علــى األمــم المتحــدة مــراًرا وتكــراًرا فــي المفاوضــات إلــى صعوبــة 

االنخــراط بشــكل هــادف فــي عمليــة ســام علــى مســتوى البــاد11 . تحــرص األمــم المتحــدة علــى 

ــي  ــراءات ال تعن ــدو أن هــذه اإلج ــن يب ــن لك ــة اليمنيي ــار لمصلح ــاق وقــف إطــاق الن توســيع اتف

المواطنيــن فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة. علــى الرغــم مــن أن المبعــوث هانــس غروندبــرغ صريح 

فــي الحاجــة إلــى دفــع الحوثييــن لإليفــاء بالتزاماتهــم12  إال أنــه ال يعــرف كيــف يفعــل ذلــك. وزار 

غروندبــرغ طهــران والتقــى بالمســؤولين اإليرانييــن فــي محاولــة لدفــع الحوثييــن إلعــادة التفــاوض 

مــع األمــم المتحــدة والحكومــة اليمنيــة لكــن ال يبــدو أنهــا ســتحقق أي انجــاز جديــد. 

- الواليــات المتحــدة: أدرك البيــت األبيــض الحاجــة إلــى حــل دائــم للحــرب فــي اليمــن، وأدى 
ضغــط بايــدن علــى الســعودية إلــى تمكيــن الحوثييــن وحلفاءهــم اإليرانييــن فــي المنطقــة. واتفــق 

ــة  ــات الجمعي ــى أن الســام ضــروري فــي اليمــن بالتزامــن مــع اجتماع ــن14  عل ــدن13  والحوثيي باي

العامــة لألمــم المتحــدة. ومــع ذلــك يــرى المبعــوث األمريكــي الخــاص إلــى اليمــن تيموثــي 

ليندركينــغ العقبــات العديــدة التــي تواجــه عمليــة الســام وكذلــك عــدم تعــاون الحوثييــن، الفتــًا 

إلــى أن هنــاك خــط مفتــوح مــع الحوثييــن بشــأن اتفــاق الســام15 .
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ــد الحــرب  ــدو واشــنطن متحمســة لتجمي ــران تب ــووي مــع إي فــي ظــل عــدم التوصــل التفــاق ن

فــي اليمــن لفتــرة أطــول إذا لــم يكــن إنهائهــا، خاصــة مــع األزمــة األوكرانيــة والحاجــة للنفــط فــي 

دول الخليــج العربــي. ومخــاوف مــن اســتخدام إيــران للحوثييــن لتعطيــل الماحــة. لكــن مــا يوقــف 

الحوثييــن عــن اســتهداف الماحــة ومنشــآت النفــط الخليجيــة هــي المفاوضــات الســعودية مــع 

إيــران. 

يشــير لقــاء الحوثييــن بإيــران إلــى أن خــرق الهدنــة محتمــل بشــكل كبيــر إذا لــم تنفــذ الحكومــة 

المعتــرف بهــا دوليــًا والتحالــف الشــروط لتنفيذهــا "فتــح كامــل لمطــار صنعــاء ومينــاء الحديــدة 

ــي فــي اليمــن"16 . كان  ــف العرب ــات التحال ــن، ووقــف عملي ــب الموظفي ــة، ودفــع روات دون رقاب

الحوثيــون قــد أعلنــوا رغبتهــم بعــدم تجديــد الهدنــة عقــب زيــارة الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن 

للمملكــة العربيــة الســعودية فــي يوليو/تمــوز2022م 17.

يظــل وقــف إطــاق النــار فــي اليمــن، الطريــق الوحيــد اإلجبــاري للطرفيــن فــي الوقــت الحالــي. 

لكــن نجاحهــا فــي التوصــل إلــى تســوية سياســية تنهــي الحــرب مرتبــط بعــدة أمــور: 

- التجديد المستمر:
 كلمــا طالــت مــدة التفــاوض والتجديــد فــإن موقــف الطرفيــن يظــل أكثــر حــدة؛ لذلــك يفتــرض 

عــدم تكــرار تجديــد الهدنــة دون تنفيــذ بنودهــا بشــكل دقيــق وجازم. يتطلب ذلــك أن ينفذ الحوثيون 

ــن  ــق مســدود ول ــى طري ــة إل ــك ســتصل الهدن ــق ذل ــم بســرعة ودون إبطــاء. دون تحقي التزاماته

تتمكــن الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــًا مــن الســيطرة علــى نقمــة النــاس ضدهــا وضــد الحوثيــن 

وضــد التحالــف. 

- األمم المتحدة:
 ال يبــدو أن األمــم المتحــدة تســتفيد مــن تجاربهــا، حيــث تمكــن الحوثييــن مــن التفــوق عليهــا 

ــن رئيســيين: أ( يجــب أن تكــون لغــة أي اتفــاق دقيقــة  ــى أمري ــك إل ــرارًا ونشــير فــي ذل مــرارًا وتك

وواضحــة.

 لتعزيز الهدنة وديمومة التوافق
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ال يبــدو أن غروندبــرغ اســتفاد مــن تجربــة "اتفــاق ســتوكهولم" حيــث اســتغل الحوثيــون عــدم 

دقــة االتفــاق لصالحهــم بشــأن االنســحاب مــن مدينــة الحديــدة وتســليم إيــرادات المينــاء لحســاب 

خــاص فــي البنــك المركــزي. تكــرر األمــر بشــأن فتــح طرقــات تعــز فــي اتفــاق الهدنــة األخيــر، 

وتســتمر كلمــات المبعــوث فــي عــدم اإلشــارة إلــى فتــح الطــرق الرئيســية المعروفــة والمتعــارف 

عليهــا لــدى الســكان. لذلــك يفتــرض بــأي حديــث عــن تمديــد أو توســعة التفــاق الهدنــة أن يكــون 

واضحــًا ودقــة فــي لغتــه وأكثــر تفصيــًا ومحــددًا بدقــة حتى ال يتمكــن الحوثيــون -أو أي طرف آخر- 

مــن التهــرب؛ وب( وجــود عواقــب بشــأن خــرق الهدنــة، تضمــن تنفيذهــا بشــكل كامــل وتتجنــب 

ســقوط ضحايــا مدنييــن أو إجبــار مرتكــب الهدنــة علــى دفــع التعويضــات الباهظــة ألســر الضحايــا. 

ــا المدنييــن ضمنهــا. فعــدم  ارتكــب الحوثيــون أكثــر مــن %94 مــن االنتهــاكات ومعظــم الضحاي

وجــود عواقــب شــجع الحوثييــن علــى ارتــكاب المزيــد مــن االنتهــاكات. 

- الحكومة المعترف بها دوليا: 
ال بديــل عــن التئــام مجلــس القيــادة الرئاســي واألطــراف المكونــة لــه، وال يتــم ذلــك إال 

باســتعادة ثقــة الجيــش واألمــن بقيادتــه وتوحيــد القــوات وقبــل ذلــك كلــه إقــرار اآلليــة المنظمــة 

لعمــل المجلــس الرئاســي. وجــود قــوة جاهــزة لــردع الحوثييــن وحمايــة المناطــق التابعــة للحكومــة 

ضروريــة إلجبــار الحوثييــن علــى تنفيــذ التزاماتهــم، بــدون ذلــك ال يوجــد مــا يجبــر الحوثييــن علــى 

تنفيذهــا؛ ويجبــر الحكومــة والتحالــف علــى تقديــم التنــازالت ألنهــا بحاجــة للهدنــة بســبب تشــتت 

القــوات والجهــود.

التحــرك  علــى  القاعــدة  تنظيــم  اإلرهابيــة مثــل  التنظيمــات  التفــكك يشــجع  أن هــذا  كمــا 

الســتهداف الحكومــة وقواتهــا ومســؤوليها لتبقــى المناطــق الحكوميــة دون اســتقرار أمنــي. 

لمواجهتهــا.  كبديــل  الحوثييــن  وتقديــم 

إن عــدم تمكيــن الســعودية للقــوات فــي محافظــات التمــاس مــع الحوثييــن مــن الحصــول علــى 

أســلحة نوعيــة إلحــداث نــوع مــن التــوازن يمنــع الحوثــي مــن التفكيــر فــي اجتياحهــا، وعــدم الضغــط 

علــي مكونــات المجلــس الرئاســي كســلطة توافقيــة وتشــاركية، وتوحيــد القــوات؛ يثيــر عامــات 

تعجــب مــن ثقتهــا بنتائــج تفاوضهــا مــع الحوثييــن واإليرانييــن، 
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ومســتقبل سياســتها تجــاه اليمــن، خاصــة فــي ظــل ذهــاب حليفتهــا اإلمــارات إلــى تأســيس 

وجــود دائــم فــي البــاد والســعي الســتبدال مؤسســتي الجيــش واألمــن بالمليشــيات التــي دربتهــا 

وتمولها.وخطــر ذلــك علــى األمــن القومــي علــى اليمــن والســعودية فــي المقــام األول وباقــي 

دول مجلــس التعــاون الخليجــي. كمــا أن عــدم تســليم المنحــة الماليــة للبنــك المركــزي اليمنــي فــي 

عــدن وتعزيــز موقــف الحكومــة التــي يفتــرض أن الريــاض وأبوظبــي تدعمانهــا، يثيــر تســاؤالت إن 

كانــت ســُتدفع بعــد خضــوع الحكومــة الشــتراطات الحوثييــن بشــأن توحيــد البنــك وصــرف رواتــب 

الموظفيــن لتعتبــر انجــازًا للحوثييــن ال للحكومــة وحلفائهــا!

- المجتمع الدولي:
ــج  ــران وإرضــاء دول الخلي ــداء مــع إي ــارج إطــارات الع ــة خ ــرض التعامــل مــع األزمــة اليمني  يفت

العربــي. ويجــب عــدم تشــجيع الميليشــيات والكيانــات مــا دون الوطنيــة بســبب أطمــاع أو مصالــح 

ــة  ــي تنشــط فــي المحافظــات الجنوبي ــاز الت ــك: أ( توقــف شــركات النفــط والغ ــا ومــن ذل تخصه

تحــت حمايــة ميليشــيات المجلــس االنتقالــي الجنوبــي، وأن يكــون أي تنقيــب أو عقــود بعــد انتهــاء 

الوضــع الحالــي للبــاد والوصــول لمرحلــة توافــق واســتقرار سياســي وأمنــي؛ تســبب هــذه العقــود 

فــي تحــول الحــرب فــي البــاد إلــى حــروب صغيــرة بميليشــيات متعــددة الــوالءات للخــارج وتخرجهــا 

مــن الحالــة الوطنيــة؛ وب( التوقــف عــن منــح جماعــة الحوثــي االمتيــازات واالعتــراف الدبلوماســي 

بســبب المخــاوف مــن هجماتهــم علــى منشــآت النفــط فــي الخليــج العربــي والماحــة البحريــة؛ 

يعــزز ذلــك مــن ســلوكهم المنهجــي العنيــف الرافــض لتقديــم أي تنــازالت. 

والتذكــر دائمــًا أن مــا يحــدث خــال هــذه الُمــدة هــو تأســيس لحالــة مــن عــدم االســتقرار الدائمــة 

فــي اليمــن وتهديــد ال يتوقــف للماحــة ولمنشــآت النفــط؛ ولألمــن اإلقليمــي وال يرتبــط بســلوك 

مؤقــت تضغــط عليــه الحالــة األوروبيــة وصراعــات المنطقــة فقــط.

يبــدو أن اســتمرار الهدنــة خيــار إجبــاري بالنســبة لألطــراف المحليــة والدوليــة، ورغــم إن الحوثييــن 

ال يــرون أن هنــاك حوافــز مناســبة الســتمرارها، إال أن العــودة إلــى الحــرب تهــدد مفاوضاتهــم مــع 

الســعودية، وتنعكــس ســلبا علــى المفاوضــات الســعودية اإليرانيــة أيضــا،

خاتمة
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في وقت تحتاج طهران لتفاهمات الرياض لتمرير االتفاق النووي مع المجتمع الدولي.

فــي المقابــل يبــدو أن الحكومــة اليمنيــة والتحالــف غيــر قابــل ألي اشــتراطات للحوثييــن جديــدة 

فــي وقــت لــم ينفــذ الحوثــي ألي بنــد مــن البنــود األمميــة التــي وضعــت لتحقيــق الهدنــة األولــى 

والثانيــة وقبــل ذلــك اتفــاق الســويد.

وبالتالــي مــن الصعــب قبــول هدنــة بشــروط الحوثييــن، وأي تحــرك عســكري لفــرض مــا 

يعتقــدون أنــه شــروط المنتصــر ســيضع الهدنــة برمتهــا أمــام الفشــل، فــي وقــت تصطــدم الحــرب 

فــي اليمــن برفــض دولــي وإقليمــي ألســباب أبرزهــا الحاجــة األمريكيــة واألوربيــة واإلقليميــة 

ــة. الســتمرار الهدن

فإلــى جانــب حاجــة اإليرانييــن الســتمرار الحــوار مــع الســعودية ، تســتضيف قطــر مونديــال كأس 

العالــم فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي ويريــد مجلــس التعــاون الخليجــي أن تكــون فــي بيئــة إقليميــة 

هادئــة، فيمــا تدخــل الواليــات المتحــدة االنتخابــات النصفيــة وتريــد إدارة بايــدن أن تحقــق تقدمــًا 

فــي واحــد مــن ملفــات الحملــة االنتخابيــة والترويــج إلنهــاء الحــرب فــي اليمــن بعــد أن فشــلت فــي 

جعــل الســعودية أكثــر عزلــة، كمــا يحتــاج األوربيــون لتأميــن تدفقــات النفــط والغــاز مــن المنطقــة 

دون عراقيــل مــع تداعيــات الحــرب الروســية األوكرانيــة التــي هــددت مصــادر الطاقــة فــي توقيــت 

حســاس والشــتاء يطــرق األبــواب.

ــار والوصــول إلــى  ــة وعــادت الحــرب فــإن العــودة إلــى وقــف إطــاق الن أمــا إذا فشــلت الهدن

اتفــاق ســام ســيكون أكثــر صعوبــة، وتداعيــات ذلــك لــن تكــون يمنيــة فحســب، بــل تأثيرهــا 

ســيكون إقليميــًا ودوليــًا.
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تقدير موقفهدنة حرب اليمن بين متغيرات جديدة تفرضها وواقع يهددها 

مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث منظمــة مجتمــع مدنــي غيــر ربحــي مرخــص 
لــه مــن وزارة الشــؤون االجتماعيــة اليمنيــة رقــم )436( فــي 18 أكتوبــر 2010م
الديمقراطيــة  كقضايــا  واالعاميــة  والفكريــة  السياســية  بالقضايــا  يهتــم 
الجماعــات  ونشــاطات  واإلرهــاب  األمــن  وقضايــا  واألحــزاب  واالنتخابــات 
االيدلوجيــة والحريــات السياســية والفكريــة والصحفيــة إلــى جانــب القضايــا 
ــرات السياســية. ــاط بالمتغي ــة واإلنســانية ذات االرتب ــة واالجتماعي االقتصادي
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