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ِمن  األول  يف  غروندبرغ،  هانس  اليمن،  إىل  الخاص  املتحدة  األمم  مبعوث  أعلن   

أبريل 2022، عن موافقة أطراف الرصاع يف اليمن عىل مقرتح األمم املتحدة بشأن عقد 

هدنة تبدأ يف الثاين ِمن أبريل ومتتد شهرين، وهي قابلة للتمديد، تُوقف مبوجبها جميع 

العمليات العسكرية، الجوية والربية والبحرية الهجومية، داخل اليمن وعرب حدوده، ويتّم 

تيسري دخول 18 سفينة تحمل الوقود إىل موانئ الحديدة، والسامح برحلتني جويتني ِمن 

مطار صنعاء وإليه كل أسبوع.

تحلّل الورقة خلفيات هذه الهدنة وأسبابها، ومدى أهميتها يف سياق جهود السالم، 

وتستكشف فرص نجاحها والتحديات التي تواجهها.

أوًل: سياق الهدنة وأسبابها

مل تأت الهدنة الحالية بني أطراف الرصاع يف اليمن فجأًة، وال بحسب رغبة أحد األطراف 

مشرتكة  وجهود  ودولية،  وإقليمية  محلية  عديدة،  لعوامل  كنتيجة  جاءت  وإمنا  فقط، 

إىل  فيه  وأشار  املتحدة،  لألمم  بيان  يف  الهدنة  أعلن  الذي  غروندبرغ،  هانس  قادها 

ُعاَمن يف  العضوية يف مجلس األمن والسعودية وسلطنة  الدول دامئة  تعاون جميع 

تحقيقها. كام جاءت الهدنة بعد نقاشات استمرت أشهرًا، بحسب كبري مفاويض جامعة 

الحويث، محمد عبد السالم، لوكالة رويرتز، يف 30 مارس 2022. ويبدو أن مسقط لعبت 

، يف وصول األطراف إىل هذه الهدنة؛ إذ أشار إليها البيان أعاله تحديًدا، كام  دوًرا مهامًّ

خصها الرئيس األمرييك، جو بايدن، بالشكر )إىل جانب السعودية( عىل جهودها. وتؤكد 

جهودها بعد إعالن الهدنة عىل احتامل استمرار دورها يف سري الهدنة والتقدم املحرز 

تسوية  يف  ورمبا  تنفيذها،  يف 

فقد  مستقباًل؛  اليمن  يف  النزاع 

التقى وزير الخارجية العامين،  بدر 

املسؤولني  وكبار  البوسعيدي، 

العامنيني يف 10 أبريل بغروندبرغ، 

مسقط  يف  بدوره  التقى  والذي 

مبحمد عبد السالم.
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ما كان لهذه الجهود أن تسفر عن إعالن الهدنة لوال توافر بعض الظروف والعوامل التي 

ما برحت تضغط عىل جميع أطراف الرصاع والفاعلني فيه، منها:

1- بالنسبة إىل الحوثيني، فهم يواجهون فشاًل يف محاوالتهم العسكرية املستمرة 

للسيطرة عىل مأرب، ذات األهمية االسرتاتيجية واالقتصادية، منذ نحو سنتني، أي منذ 

أبريل 2020؛ وهو ما أوصلهم، رمبا، إىل اقتناع باستحالة تحقيق أي اخرتاق يف هذا 

املسعى ما مل يحدث تغيري موازين القوى عىل األرض. كام تعاين مناطق سيطرتهم 

ِمن أزمة طاحنة يف الوقود، انعكست عىل كل مناحي الحياة، وهو وضع ينطوي عىل 

تجنُّب  الحوثيون  يهم  ذلك،  عن  وفضاًل  أكرب.  نحو  عىل  الداخيل  الوضع  تأزيم  مخاطر 

تصنيفهم كجامعة »إرهابية«، ِمن قبل الواليات املتحدة وبريطانيا، وموافقتهم عىل 

هدنة كهذه تعمل عىل كبح أي توجهات يف هذا الشأن، كونها تعطي أماًل وإيحاًء 

بأنهم يف طريق تغيري نهجهم.

2- أما السعودية واإلمارات، فإضافة إىل سعيهام وحاجتهام املتنامية إىل الخروج 

ِمن املأزق اليمني، فهام حريصتان عىل تجنُّب التعرض ملزيد ِمن الهجامت الحوثية 

التي بدأت تطال مناطق ومنشآت حساسة داخل أراضيهام.

3- يأيت اإلعالن عن الهدنة بالتزامن مع جهود سالم نشطة؛ فقد نقلت صحيفة الرشق 

األوسط، يف 7 أبريل )الجاري(، عن السفري الربيطاين لدى اليمن، ريتشارد أوبنهايم، 

أن هناك مساعي لعقد مفاوضات مينية جديدة، وتوقَّع أن تبدأ يف الصيف املقبل. 

وتعزز هذا مع زيارة غروندبرغ إىل العاصمة اليمنية، وهي الزيارة األوىل منذ تعيينه 

يف منصبه. وهذا يشري إىل تغريُّ يف موقف الحوثيني الذين ظلوا يرفضون استقباله.

4- تزامن اإلعالن عن الهدنة مع حوار ميني جرى يف الرياض، وبرعايتها؛ لكن مل يثبت 

وجود  يفرتض  من  مثة  أن  إىل  اإلشارة  ِمن  بد  وال  التطورين.  بني هذين  مثة عالقة  أنَّ 

مباحثات سالم خلفية، جارية بني جامعة الحويث والسعودية، وأن هذه الهدنة ليست 

إالَّ نتيجة لها، وخطوة متَّفق عليها إلثبات حسن النوايا، وكذلك لبناء الثقة. غري أن األمر 

يبقى يف نطاق التوقعات حتى اآلن.
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إيران  بأن الحوثيني ما كانوا ليقبلوا بهدنة لو مل تكن  5- أما إقليميًا، فهناك افرتاض 

موافقة عليها؛ إذ تربط بعض التحليالت الهدنة مبا يجري يف مفاوضات »فييَّنا«، فرمبا 

السياق،  هذا  يف  التنازالت.  بعض  وواشنطن  طهران  فيها  تبادلت  صفقة  ضمن  تأيت 

رحبت إيران بالهدنة عىل لسان املتحدث باسم خارجيتها، سعيد خطيب، وقالت: إنها 

تأمل أن تشكل أرضية للبدء مببادرة سياسية لحل األزمة، ومتهيًدا للرفع الكامل للحصار، 

وإقرار وقف دائم إلطالق النار.

الطاقة  بأمن  متعلقة  ارتدادات  ِمن  به  تسببت  وما  األوكرانية،  األزمة  اشتعال   -6

فاملجتمع  الهدنة.  هذه  إىل  للتوصل  إضافية  دفع  قوة  َمثََّل  ما  وهو  وإمداداتها، 

نتيجة  العاملية  لألسواق  الخليجية  الوقود  إمدادات  ترضر  ِمن  مخاوف  لديه  الدويل 

هجامت الحوثيني، خصوًصا بعد تحذير الرياض ِمن أنها لن تكون مسؤولة عن أي أزمة 

يف اإلمدادات بسبب تعطل اإلنتاج نتيجة هذه الهجامت. 

ومن املحتمل أن هذا الوضع 

إىل  الدويل  املجتمع  دفع 

وضغوطه،  جهوده  تكثيف 

تحذيرًا  يوِصل  جعله  ورمبا 

هذا  ولعل  الحوثيني.  إىل 

وضوًحا  أكرث  يصبح  العامل 

ترحيبهم  الحوثيني  إعالن  عقب  جزئيًا  اآلسيوية  التعامالت  يف  النفط  أسعار  تراجع  مع 

بالهدنة، ويالحظ عموًما أن هذه الهدنة حظيت بتأييد دويل وإقليمي الفت.

ثانيًا: مدى أهمية الهدنة

مع أن الهدنة تأيت بالتزامن مع جهود سالم دولية تخص األزمة يف اليمن، فام ِمن يشء 

سياق  يف  إليها  التوصل  تم  أنه  أو  صلة،  ذات  تفاهامت  عىل  مؤسسة  أنها  إىل  يشري 

خارطة طريق تخصُّ هذه الجهود. ومع ذلك، ما زالت تحظى الهدنة بأهمية بسبب دالالتها 

التي تتعلق باملسار السيايس، والخدمات التي يفرتض أنها تقدمها يف هذا السياق.
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تسوية  إىل  ل  للتوصُّ مواتية  بيئة  توفري  الهدنة  هدف  أن  غروندبرغ  بيان  يف  جاء  وقد 

سلمية للنزاع؛ فهي تعدُّ الهدنة األوىل عىل مستوى البالد، منذ ستِّ سنوات، فقد حدث 

آخر وقف منَّسق إلطالق النار أثناء محادثات الكويت، عام 2016.

وإضافة إىل أن الهدنة الحالية مدتها طويلة نسبيًّا، وقابلة للتمديد، فقد تجاوزت مسألة 

ة، كفتح مطار صنعاء ألوَّل مرَّة منذ إغالقه، وذلك  وقف إطالق النار إىل قضايا أخرى مهمَّ

االستجابة  يعني  ما  الوقود،  سفن  أمام  الحديدة  ميناء  وفتح  لفتحه؛  مستمرٍّ  رفض  بعد 

سياسية  عملية  يف  للدُّخول  كرشط  يرفعونها  الحوثيون  برح  ما  التي  للمطالب  الجزئية 

تستهدف وقف الحرب. ويشري كلُّ ما سبق إىل هذه الهدنة تعد ِمن الخطوات التي قد 

تشجع عىل اتِّخاذ غريها.

طرفا  يتحىل  أن  إمكانية  عىل  شاهًدا  الهدنة  هذه  إىل  الوصول  ميثل  أخرى،  جهة  ِمن 

مرونة  وهي  الحرب،  وقف  وحتى  تنازالت،  تقديم  واستعدادهام  املرونة،  ببعض  الرصاع 

ليندركينغ، يف مقابلة مع قناة  لليمن، تيمويث  إليها وأكَّدها املبعوث األمرييك  أشار 

»بلومربغ«، يف 4 أبريل )الجاري(؛ وأشار إليها كذلك السفري الفرنيس لدى اليمن، جان 

ًا يف لهجة الحوثيني تجاه التهدئة،  ماري صفا، يف يف 6 أبريل، فقد أكَّد أنه ملس تغريُّ

وذلك خالل تواصله مع قياداتهم يف صنعاء مؤخرًا، وتوقَّع قبول هؤالء باملشاركة يف 

أي مشاورات مقبلة. كام يؤكد ذلك أيًضا تزامن إعالن الهدنة تقريبًا مع اإلعالن عن اتِّفاق 

لتبادل كبري لألرسى.

وتعد هذه الهدنة خطوة مهمة لبناء الثقة، خصوًصا أنها فتحت بابًا للتمديد، ما يزيد ِمن 

تقدِّم طريقة  الهدنة  أن هذه  نار دامئة. كام يفرتض  لحالة وقف إطالق  التأسيس  فرص 

الختبار نوايا أطراف الرصاع، واستعدادهم للسالم، وهو اختبار مهم كونه سيعمل عىل 

ياته، وفرصه، وهو ما  تصويب مساعي السالم، وإعادة توجيهها، ويجعلها أكرث وعيًا بتحدِّ

يفرتض أن ينتهي بدوره بتبني الدبلوماسية الدولية مقاربات سالم أكرث واقعية. 
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انفراجة  معها  حملت  فقد  غريها،  إىل  السياسية  الجوانب  الهدنة  أهمية  تتجاوز  أخريًا، 

ألوضاع إنسانية واقتصادية ما برحت تتدهور عىل وجه الخصوص بسبب أزمة الوقود الناتجة 

عن احتجاز التحالف للسفن الحاملة له، وهي أزمة ألحقت األذى بكل مناحي الحياة.

ثالثًا: فرص نجاح الهدنة وتحدياتها

مثة عدد من الفرص التي تدعم احتامل استمرار الهدنة الحالية يف اليمن، بينام هناك 

تحديات قد تؤدي إىل تعطيلها أو فشلها، وميكن إجامل ذلك فيام ييل:

1- الفرص:

أ- استمرار صالحية العوامل املحلية واإلقليمية والدولية التي يفرتض أنها دفعت إىل 

الوصول إىل الهدنة، فعىل األغلب أنها ستبقى مهمة لألطراف جميًعا.

الذي  الطرف  يخاطر  سوف  ب- 

ينقض الهدنة باستفزاز املجتمع 

موقفه  وإضعاف  الدويل، 

الواقع  إىل  نظرًا  الخارجي، 

إزاء  باملخاوف  املرتبط  الراهن 

كان  حال  ويف  النفط.  إمدادات 

عىل  انقلب  َمن  هم  الحوثيون 

املستبعد  غري  فِمن  الهدنة، 

بعمليات  السامح  ذلك  يف  مبا  عليهم،  الضغوط  ِمن  مزيد  مبامرسة  ذلك  ينتهي  أن 

عسكرية واسعة ضدهم.

يف  ما  اخرتاق  تحقيق  يف  السالم  جهود  نجحت  حال  تزيد  الهدنة  نجاح  فرص  إنَّ  ج- 

مساعيها باتجاه إقناع أطراف الرصاع بتدشني مباحثات سالم.
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2- التحديات:

االتفاق  دون  أُعلنت  أنها  كام  األجل،  طويلة  تفاهامت  عىل  مؤسسة  غري  الهدنة  أ- 

النار  آلية لإلرشاف عىل وقف إطالق  لنجاحها، مبا يف ذلك  الرتتيبات الرضورية  عىل 

ومراقبته. فبعد أيام من إعالنه الهدنة، قال املبعوث األممي: إن العمل ما زال جار 

عىل إنشاء آلية للتنسيق بني األطراف لتجنُّب وقوع الحوادث وإدارتها حال وقوعها، 

وغياب آلية كهذه تشكِّل نقطة ضعف خطرية، فمن السهل انجرار األطراف إىل التصعيد 

كرد فعل عىل أي حوادث عرضية.

تأخُّر أو عدم الوفاء بااللتزامات  ب- قد يتسبب بتعرثُّ الهدنة، أو حتى االنقالب عليها، 

ت عليها، مثل فتح مطار صنعاء ودخول سفن الوقود إىل ميناء  غري العسكرية التي نصَّ

الحديدة. وحتى اآلن مثَّة تربُّم لدى الحوثيني ِمن تأخُّر فتح املطار. وقد اتهمت رشكة 

ِمن  ومنعها  هارت«،  »يس  البنزين  سفينة  باحتجاز  التحالف  أيًضا  صنعاء  يف  النفط 

الدخول إىل ميناء الحديدة رغم تفتيشها، وحصولها عىل التصاريح الدولية.

ج- مثَّة أزمة ثقة بني أطراف الرصاع، فعىل الرغم ِمن تأكيد املتحدث العسكري باسم 

الحوثيني عىل االلتزام بالوقف الشامل للعمليات العسكرية طاملا التزم الطرف اآلخر 

بالتزامهم  والتحالف  الرشعية  الحكومة  شكوك  تربِّر  أسبابًا  تعطي  الخربة  فإن  بها، 

بالهدنة، فالحوثيون ميتلكون سجاًل كثيًفا يف االنقالب عىل االتفاقات، وأثبتوا يف كل 

الحاالت تقريبًا أنهم كانوا يستغلون الهدن اللتقاط األنفاس وللتمدد.

د- قد يكون عنرص التكتيك هذه املرة حارًضا يف دوافع الحوثيني، فأمرب -مثاًل- كانت، 

تنفيذ  ِمن  ليتمكَّنوا  التحالف  إبعاد طريان  دون  يتقصَّ زالت، هدفًا مثيًنا لهم. ورمبا  وال 

هجوم واسع إلسقاط املدينة. وحتى لو مل تكن تلك نيَّتهم، فغياب الطريان عن سامء 

املواجهات وركون خصومهم إىل الهدنة قد يغريهم باستغالل الوضع والتحرك يف 

الجبهات التي تهمهم. ويعزز هذا االحتامل قيام الحوثيني ببناء تحصينات ترابية كبرية، 

بحسب تقارير صحفية، مبا يف ذلك حفر خنادق يف خطوط املواجهة يف جبهة مأرب، 

ما يعكس توقُّعهم عملية عسكرية واسعة ِمن قبل خصومهم.
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وا عن اعتقادهم  هـ - لدى الحوثيني أيًضا شكوكهم يف نوايا خصومهم؛ إذ سبق أن عربَّ

بأنَّ التحالف والحكومة بصدد التحضري لتصعيد واسع؛ فعىل سبيل املثال اعترب محمد 

عبد السالم يف 7 أبريل أن مجلس القيادة الرئايس الذي أعلن بعد مؤمتر املشاورات 

اليمنية يف الرياض مؤخرًا، هو مجلس حرب، وأن طريق السالم يكون بوقف العدوان، 

ورفع الحصار، وخروج القوات األجنبية من البالد، ودون ذلك محاولة يائسة إلعادة ترتيب 

صفوف -من وصفهم- بـ »املرتزقة« للدفع بهم نحو مزيد من التصعيد. ولعلَّ ما أسهم 

يف إثارة شكوك الحوثيني ترسيبات تقول بأن السعودية بصدد التحضري ملرحلة جديدة 

ِمن الحرب، معتمدة عىل تكتيك يقوم عىل انسحابها ِمن املشهد العسكري، وإيكال 

تجهيزها  عىل  )السعودية(  تعمل  التي  اليمنية  للقوات  للحوثيني  التصدي  مهمة 

مبختلف األسلحة مبا يف ذلك الطريان. 

و- ويف هذا السياق، جاء ترصيح نائب وزير الدفاع السعودي، األمري خالد بن سلامن، 

الذي أكَّد عىل استمرار السعودية بدعم الرشعية يف اليمن، ودعم مجلس القيادة 

حلٍّ  إىل  الوصول  لحني  العسكري،  الدعم  ذلك  يف  مبا  الصعد،  كافة  عىل  الرئايس، 

سيايس ينهي األزمة.

انحسار  رغم  أنَّه  التحديات  هذه  ويعزز  ز- 

الرئيسة  القتال  جبهات  عىل  املواجهات 

مل  املواجهات  فإن  الهدنة،  إعالن  بعد 

بدأ  )الجاري(  أبريل   5 ففي  متاًما،  تتوقف 

فقد  بخرقها.  االتهامات  بتبادل  الرصاع  طرفا 

اتهم وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن 

بتنفيذهم  الهدنة  بخرق  الحوثيني  مبارك، 

القوات  بحشد  وقيامهم  عسكريًّا،  انتشاًرا 

باملدفعية  هجامت  وبتنفيذ  واملركبات، 

والطائرات املسرية. 
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ويف نفس اليوم، قال بيان صادر عن املركز اإلعالمي للجيش اليمني إنه رصد 130 خرقًا 

ثت وسائل إعالم تابعة لجامعة الحويث عن رصد خروقات  حوثيًّا للهدنة. وِمن جهتها تحدَّ

عديدة ِمن قبل خصومها للهدنة، وقالت: إن التحالف شنَّ عدًدا ِمن الهجامت يف شامل 

وغرب البالد، وذلك يومي 3 و4 أبريل. 

واعرتف املبعوث الدويل نفسه بتواتر تقارير تشري إىل وجود بعض النشاطات العسكرية 

العدائية حول مأرب، وكرَّر التعبري عن قلقه مام يجري عىل األرض يف يومي 7 و8 أبريل. 

ومع ذلك، ال تزال هذه الخروقات غري خطرية ومتوقعة، لكن الفرتة القادمة ستظهر مدى 

صمود الهدنة خصوًصا عىل جبهة مأرب.

خالصة

بالنظر إىل ظروف إعالن الهدنة، والقضايا التي شملتها وتعاملت معها، فإن لها دالالت 

مهمة، كام أنَّها تتمتع بأهمية كبرية يف سياق مساعي وقف الحرب وإحالل السالم يف 

اليمن. وبقدر ما هي جريئة وتفتح أبواب التفاؤل، إال أنها تبقى يف نفس الوقت غامضة 

متواضعة  نجاحها  ففرص  ونقيضه؛  األمل  تحمل  فهي  ولذلك،  النهائية.  النتائج  حيث  من 

حتى اآلن عىل األقل. وإذا كانت الهدنة قد أعلنت باألساس نتيجة لضغوط املجتمع الدويل، 

ففشلها رمبا يكون نتيجة ملراوغة أو خروقات واضحة ألطراف الرصاع محليًا وإقليميًا. 
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من نحن؟

اإلقليمية،  واملؤثرات  اليمني،  الشأن  بدراسة  تهتم  مستقلة،  بحثية  مؤسسة 

والدولية عليه، من خالل قراءة املايض، وتحليل الحارض، واسترشاف القادم، بهدف 

املشاركة اإليجابية يف رسم مستقبل اليمن.

الرسالة:

نسعى لتقديم رؤى وحلول تدعم ُصنَّاع القرار وقادة الرأي، حول قضايا اليمن السياسية، 

واالقتصادية، واالجتامعية، من خالل تنفيذ الدراسات والبحوث ذات املصداقية، واملهنية 

العالية، عرب فريق متميِّز من الخرباء والباحثني.

القيم:

املصداقية واملهنية.

التطــــوير املستـمـــر.

املــــــسئــــــــــــــولية.

التعـــــاون والشــراكة.

الرؤية:

املرجع األهم يف الشأن اليمني محليا وخارجيا.

األهداف اإلسرتاتيجية:

1- التأثري يف القرارات والسياسات املتعلِّقة بالشأن اليمني.

2- املساهمــة يف رفع الوعــي السيايس والدميقراطــي.

3- تعزيز قيم السالم والتعايش املشرتك.

4- رسـم رؤى وتصوُّرات ملستقبل اليمن يف إطاره اإلقليمي والدويل.

5- تشجيع ودعم املبادرات البحثية لالرتقاء بالعمل البحثي والوعي  اإلسرتاتيجي.


