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يف 18 مايــو/ أيــار، نرش »املجلــس األوريِّبِّ للعاقات األجنبيَّة«، بحثًا بعنوان »ســام 

العمــل: وقــف إطــاق النَّــار الهــشِّ يف اليمــن«، للكاتــب »ماريــك ترانســفيلد«، قــال 

ــف  ــأن وق ــات بش ــن إىل مفاوض ــة يف اليم ــة الحالي ــؤدِّي الهدن ــن أن ت ــه: »ميك في

إطــاق نــار طويــل األمــد؛ لكــنَّ هــذا ســيتطلَّب تنــازالت أكــر ِمــن قبــل الحوثيِّــن، 

ــة  ــة العربي ــل اململك ــة، مث ــوى اإلقليمي ــن الق ــتمرَّة ِم ــية مس ــاركة دبلوماس ومش

ــعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة وإيــران«. السُّ

اع اليمنــي الطَّويل،  ة شــهرين، يف الــرِّ وأوضــح أنَّــه حتَّــى مع اســتمرار الهدنة ملدَّ

ــا، حيــث ال يــزال هنــاك مخاطــر ِمــن احتامليــة انهيــار الهدنــة  فــإنَّ الوضــع ال يــزال هشًّ

ين للــرَّدِّ باملثــل عــى التَّنــازالت  ــة إذا كان الحوثيُّــون غــر مســتعدِّ يف أيِّ لحظــة، خاصَّ

مهــا خصومهم. التــي قدَّ

الزَّخــم  ازداد  وأضــاف: 

ــيايس عقــب الهدنــة  السِّ

الحكومــة  إعــان  مــع 

 10 يف  ــعودية،  السُّ

2022م،  نيســان  أبريــل/ 

الرَّئيــس  اســتقالة  عــن 

اليمنــي، عبد ربِّــه منصور 

ــع  ــر املجتم ــا اعت ــاء. ولطامل ــة أعض ــن مثاني ــايس ِم ــس رئ ــكيل مجل ــادي، وتش ه

عــي  يــاض، املمثِّــل الرشَّ الــدُّويل هــادي، الــذي يخضــع اآلن لإلقامــة الجريَّــة يف الرِّ

ــًدا بشــكل متزايــد عــن التَّطــوُّرات عــى األرض، لكــن عزلــه  ــى لــو كان بعي لليمــن، حتَّ

ــام. السَّ ملحادثــات  املســبقة  الحوثيِّــن  رشوط  أحــد  كان 

ــة يف ظــلِّ تعنُّــت الحوثيــن وعــزل هــادي رشطـًـا حوثيًّا  الهدنــة هشَّ

لدخولهــم يف مباحثات ســالم
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ــر  ــو وزي ــي، وه ــاد العليم ــايس، رش ــادة الرِّئ ــس القي ــس مجل ــرَّ رئي ــد أق ــال: لق وق

ــل العســكري -بقيادة  داخليــة أســبق يف عهــد عــي عبداللــه صالــح، علًنــا، بــأنَّ التَّدخُّ

ــام  ــعودية- يف اليمــن، فشــل يف تحقيــق أهدافــه الرَّئيســة، ووعد بإحال السَّ السُّ

يف البــاد، ِمــن خــال عمليــة أكــر شــمواًل. وهــذا يشــر إىل أنَّ الحكومــة اليمنيــة 

ــام،  ــة السَّ ــم يف عملي ــوظ نهجه ــكل ملح وا بش ــرَّ ــد غ ــج ق ــا يف الخلي وداعميه

اع. ــعودية يف االنســحاب ِمــن الــرِّ مــامَّ يعكــس رغبــة السُّ

وذكــر أنَّ أحــد العنــارص الرَّئيســة لهــذا النَّهــج الجديــد هــو محاولــة توحيــد »التَّحالــف« 

ــراتيجي.  ــكري واإلس ــتوى العس ــى املس ــن ع ــض للحوثيِّ ــام املناه ــي االنقس ط

ــق تشــكيل املجلــس الرِّئــايس دوًرا أكــر بــروزًا يف حكومــة اليمــن املعــرف  ويخلُ

ــام«،  ــعبي الع ــر الشَّ ــابق »املؤمت ــم السَّ ــزب الحاك ــن الح ــخصيَّات ِم ــا، لش ــا دوليًّ به

ــاركت  ــارات ش ــن أنَّ اإلم ــم ِم ــى الرَّغ ــدة. وع ــة املتَّح ــارات العربي ــن اإلم ــن ِم مقرَّب

ــل العســكري يف اليمــن، إالَّ أنَّ القــادة اإلماراتيــن كانــوا  بشــكل كبــر يف التَّدخُّ

مردِّديــن يف دعــم الحكومــة التــي يقودهــا »هــادي«، ألنَّهــا عملــت عــن كثــب مــع 

ــت  ــث دعم ــف«، حي ــق يف »التَّحال ــام عمي ــذا يف انقس ــبب ه ــاح«. تس ــزب »اإلص ح

الريــاض الحكومــة املعــرف بهــا دوليًّــا، بينــام دعمــت اإلمــارات الجامعــات املســلَّحة 

ــيطرة عــى األرايض، وحكمهــا، مثــل »املجلــس  غــر الحكوميــة التــي حاولــت السَّ

ــويِّب.  االنتقــايل« الجن

، ال  وكشــف أنَّ ِمــن املؤكَّــد أنَّ االنقســامات داخــل الحكومــة )اليمنيــة( ستســتمرُّ

ــامل،  ــعبي العــام«، الــذي يهيمــن عليــه الشَّ ســيَّام بــن أعضــاء »املؤمتــر الشَّ

واملجموعــات الجنوبيــة املرتبطــة بـ«املجلــس االنتقــايل« الجنويِّب. ومــع ذلك، مع 

ــعودية ِمــن خــال  ــح أن تنحــاز اإلمــارات إىل السُّ تهميــش حــزب »اإلصــاح«، ِمــن املرجَّ

ــة  ــر واقعي ــة أك ــمح مبقارب ــد يس ــذي ق ــة، وال ــة اليمني ــا وراء الحكوم ــاء ثقله إلق

ــي. ــكري الخليج ــل العس ــاء التَّدخُّ ــة إلنه وفعالي
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ــة  ويف ظــلِّ هــذه التَّطــوُّرات وهجــامت الحوثيِّــن عــر الحــدود، عــى البنيــة التَّحتيَّ

قــدَّم  وقــت ســابق،  يف  واإلمــارات،  ــعودية  السُّ يف  النَّفــط  لصناعــة  الحيويــة 

»التَّحالــف« اآلن سلســلة ِمــن التَّنــازالت للحوثيِّــن يف إطــار الهدنــة، وهــي خطــوات 

ــابق، حيــث قــام »التَّحالــف« بالعديــد ِمــن  ا لتقدميهــا يف السَّ مل يكــن مســتعدًّ

إجــراءات بنــاء الثِّقــة الرَّئيســة مــع الحوثيِّــن، والتــي ميكــن أن تضــع األســاس لوقــف 

ــامح للعديــد ِمــن  عيــد الوطنــي. وتشــمل هــذه اإلجــراءات السَّ إطــاق النَّــار عــى الصَّ

ــي  ــة الت ــدادات الطَّاق ــمح بإم ــامَّ س ــدة، م ــاء الحدي ــو يف مين ــط بالرُّس ــات النَّف ناق

ــون. ــا الحوثيُّ ــيطر عليه ــي يس ــول األرايض الت ــا بدخ ــة إليه ــتدُّ الحاج تش

ــا، وبعــد  ــعودية رساح )163( ســجيًنا حوثيًّ ويف 6 مايــو/ أيــار، أطلقــت الحكومــة السُّ

عــرشة أيَّــام، لبَّــى »التَّحالــف« مطلبًــا آخــر للحوثيِّــن طــال انتظــاره، وهــو إعــادة فتــح 

مطــار صنعــاء أمــام الرَّحــات الجويــة التِّجاريــة، بعــد ســتِّ ســنوات ِمــن اإلغــاق، مــع 

وقــف »التَّحالــف« لجميــع الغــارات الجويــة عــى مواقــع الحوثيِّــن؛ ويف املقابــل 

ــدون  ــرات ب ــة أو الطَّائ اروخي ــامت الصَّ ــن الهج ــد ِم ــنِّ املزي ــن ش ــون ع ــع الحوثيُّ امتن

طيــار العابــرة للحــدود اليمنيــة.

وأشــار إىل أنَّــه، عــى الرَّغــم ِمن عــرض »التَّحالــف« والحكومة اليمنية اســتعدادهام 

ــام، مل يســتجب الحوثيُّــون بنفــس املســتوى ِمــن  فــع مبســار عمليــة السَّ للدَّ

ــن تنفيــذ بعــض مكوِّنــات الهدنــة، مثــل التزامهــم  التَّســوية. وال يــزال عــى الحوثيِّ

ناعــي  ــة تلــك املؤدِّيــة إىل تعــز، التــي تعــدُّ املركــز الصِّ ــرق، خاصَّ بإعــادة فتــح الطُّ

ــر  ــدٍّ كب ــزول إىل ح ــن، واملع ــل الحوثيِّ ــن قب ــارص ِم ــن(، واملح ــاري )يف اليم والتِّج

ــة.  ة الحركــة التِّجاريــة والخاصَّ ــد بشــدَّ عــن خطــوط النَّقــل إىل ربــوع البــاد، مــامَّ يقيِّ

ــنوات القليلــة املاضيــة، كانــت هنــاك العديــد ِمــن املبــادرات الفاشــلة  وأنَّــه يف السَّ

ــرق يف تعــز. إلعــادة فتــح الطُّ
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ــام، فســيكون هنــاك  وقــال: إنَّــه طاملــا أنَّ الحوثيِّــن متناقضــون بشــأن عمليــة السَّ

ياســية، إىل نتائــج عكســيَّة،  خطــر ِمــن أن تــؤدِّي تنــازالت »التَّحالــف«، ومناوراتــه السِّ

ــاح  ــرب الجن ــرت الح ــث ذكَّ ــكري. حي ــد العس ــن التَّصعي ــد ِم ــؤدِّي إىل مزي ــد ي ــامَّ ق م

العســكري املهيمــن عــى الحوثيِّــن باملقــدار الــذي ميكــن أن يكســبوه ِمــن خــال 

ــد  ــق املزي ــراتيجية لتحقي ــن إس ــزء ِم ــرَّد ج ــام مج ــات السَّ ــت مفاوض ــف، وترك العن

ــا  ــون أحيانً ــتخدم الحوثيُّ ــال، اس ــبيل املث ــى س ــازل. ع ــن التَّن ــداًل ِم ــب، ب ــن املكاس ِم

الهدنــات كفرصــة إلعــادة التَّســلُّح، مــع االســتفادة اقتصاديـًـا ِمــن شــحنات النَّفــط عــر 

ــكَّان يف املناطــق التــي يســيطرون عليهــا.  ائــب عــى السُّ املوانــئ، أو فــرض الرَّضَّ

ــتعداد  ــى اس ــون ع ــا إذا كان الحوثيُّ ــرى م ــة، ل ــف« بعناي ــراقب »التَّحال ــك، س لذل

لتقديــم تنــازالت متبادلــة.

ــام«، فقــد يخلــق ذلــك فرصــة لألطــراف  ين لـ«السَّ وإذا كان الحوثيُّــون مســتعدِّ

ــار أوســع، وأكــر اســتدامة،  ــاءة، حــول وقــف إطــاق ن املتحاربــة لبــدء محادثــات بنَّ

ــام  فضــاً عــن تســوية سياســية طويلــة األجــل. حيــث تُظهــر الهدنــة أنَّ جهــود السَّ

ــعودية واإلمــارات. وعليــه،  األكــر فاعليــة ســتأيت ِمــن القــوى اإلقليميــة، مثــل السُّ

ــرى  ول األخ ــدُّ ــن، وال ــس للحوثيِّ ــم الرَّئي اع ــران -الدَّ ــم إي وري أن تدع ــرَّضَّ ــن ال ــإنَّ ِم ف

ــام. التــي تحافــظ عــى الحــوار معهــم، جهــود التَّحــرُّك نحــو مفاوضــات السَّ

اع، ِمــن الواضــح  وعــى الرَّغــم ِمــن ذلــك، وبعــد مــا يقــرب ِمــن مثــان ســنوات ِمــن الــرِّ

أنَّــه ال األطــراف اليمنيــة املتحاربــة، وال داعميهــم اإلقليميــن، لديهــم اهتامم كبر 

ــع،  ــتمرُّ ويتَّس ــار سيس ــاق النَّ ــف إط ــي. وإذا كان وق ــعب اليمن ــح الشَّ ــة مصال بحامي

فســتحتاج املفاوضــات بــن املتحاربــن إىل إرشاك ممثِّلــن عــن املجتمــع املــدين 

اليمنــي واملجتمعــات التــي تــم اســتبعادها ِمــن املحادثــات لفــرة طويلــة.
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نحو فتح الطرق املؤدية إىل مدينة تعز اليمنية:

تحــت عنــوان »نحــو فتــح الطــرق املؤديــة اىل مدينــة تعــز«، نــرشت »مجموعــة 

األزمــات الدوليــة«، يف 19 مايــو/ أيــار، بحثـًـا، قالــت فيــه: »تخضــع تعــز، وهــي مدينة 

يف وســط اليمــن، لحصــار يفرضــه املتمــرِّدون الحوثيُّــون، يعزلهــا عمليًّــا عــن باقــي 

أنحــاء البــاد. إنَّ اســتعادة إمكانيــة الوصــول إىل املدينــة ســينقذ حيــاة النَّــاس، 

ــام يف اليمــن. لكــن  ــن شــأنها أن تســاعد يف تحقيــق السَّ ويبنــي الثِّقــة التــي ِم

الوقــت قصــر«. 

انقــى  لقــد  وأضافــت 

منــذ  شــهر،  ِمــن  أكــر 

املتَّحــدة  األمــم  أعلنــت 

الحكومــة  بــن  هدنــة، 

اليمنيــة املدعومة دوليًّا، 

الحوثيِّــن،  واملتمرِّديــن 

الذيــن تقاتلهم منذ ســبع 

ــعودية. حتَّــى اآلن، صمدت  ســنوات، بدعــم ِمــن تحالف تقــوده اململكــة العربيــة السُّ

. لكــنَّ األمــم املتَّحــدة متكَّنــت ِمــن تأمــن التَّنفيــذ  الهدنــة نفســها، ولــو بشــكل هــشٍّ

الجــزيئ الثنــن فقــط ِمــن إجــراءات بنــاء الثِّقــة، التــي ربطتهــا بالصفقة التــي أوقفت 

ــامح مبــرور شــحنات الوقــود إىل مينــاء الحديــدة، عــى ســاحل  القتــال، وهــام: السَّ

البحــر األحمــر، الــذي يســيطر عليــه الحوثيُّــون، وإعــادة فتــح مطــار صنعــاء الــدُّويل، 

ــام  ــذ ع ــرَّة األوىل من ــة، للم ــات التجاري ــام الرَّح ــا، أم ــه أيًض ــيطرون علي ــذي يس ال

م يذكــر فيــام يتعلَّــق باإلجــراء الثَّالــث، وهــو إعــادة  2016م. لكــن مل يتحقَّــق أيُّ تقــدُّ

ــرق الريــة إىل  تنشــيط الجهــود الرَّاميــة إىل اســتعادة إمكانيــة الوصــول عــر الطُّ

تعــز، وهــي مدينــة تقــع يف وســط اليمــن، يحارصهــا الحوثيُّــون منــذ عــام 2016م.
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ــاء  ــامن بق ــن اآلن لض ــع الزَّم ــباق م ــدة يف س ــم املتَّح ــئويل األم ــت أنَّ مس وأوضح

وع يف مفاوضات سياســية.  مطــار صنعــاء مفتوًحــا، عى أمــل متديــد الهدنة والــرشُّ

ــة، فإنَّهــم ال يجــب أن ينســوا تعــز؛ إذ أنَّ مــا  ــة تلــك املهمَّ وبغــض النَّظــر عــن أهميَّ

ــه  ع االبتعــاد عــن املواجهــات العنيفــة والتَّوجُّ ــا أن يــرِّ يحــدث هنــاك ِمــن شــأنه إمَّ

ــدة  ــم املتَّح ــود األم ــوِّض جه ــا يق ــح عائًق ــية، أو أن يصب ياس ــات السِّ ــو املفاوض نح

الرَّاميــة يف النِّهايــة إىل إنهــاء الحــرب اليمنيــة.

ــت  ــد دخل ــن. فق ــة يف اليم ــة مواتي ــر فرص ــرة توفِّ ــوُّرات األخ ــارت إىل أنَّ التَّط وأش

ــارة عــن  ــز التَّنفيــذ، يف 2 أبريــل/ نيســان، وهــي عب تهــا شــهران- حيِّ ــة -ومدَّ الهدن

ــا ِمــن قبــل الطَّرفــن. ــذ ذاتيًّ اتِّفــاق غــر رســمي لوقــف القتــال ينفَّ

ــه،  ، يعــدُّ إنجــازًا بحــدِّ ذات ــو بشــكل هــشٍّ ــى اآلن، ول ــة حتَّ وأوضحــت أنَّ صمــود الهدن

بالنَّظــر إىل عمــق انعــدام الثِّقــة بــن الحوثيِّــن وخصومهــم، حيــث تبــادال االتِّهامات 

ــر يف اتِّخــاذ الخطــوات املتَّفــق عليهــا. لكــن يبلــغ انعــدام الثِّقــة بنوايــا  بشــأن التَّأخُّ

ــداًل  ــاج ب ــة باالحتج ــان الهدن ــكَّان إع ــتقبل السُّ ــث اس ــز، حي ــاه يف تع ــن أقص الحوثيِّ

ــكَّان أنَّ أحــكام االتِّفــاق بالنِّســبة ملدينتهــم غــر  ِمــن االحتفــال. إذ رأى كثــر ِمــن السُّ

واقعيــة. وبالنِّســبة للكثريــن يف املعســكر املعــادي للحوثيِّــن، فــإنَّ تعــز أصبحــت 

رمــزًا ملــا يــرون فيــه مقاربــة دوليــة غــر متوازنــة ال تلقــي بــااًل ملظاملهــم، بينــام 

تســعى إلرضــاء الحوثيــن.

وقالــت: لقــد ُعزلــت محافظــة تعــز عــن باقــي أنحــاء اليمــن، منــذ أدَّت املعــارك يف 

ــيطرة االقتصاديــة واإلســراتيجية عــى  عــام 2015م إىل احتفــاظ الحوثيــن بالسَّ

ــة، وأحاطــوا مبدينــة تعــز، التــي ظــلَّ مركزهــا تحــت ســيطرة  مناطــق شــامليَّة مهمَّ

القــوَّات املتحالفــة مــع الحكومــة.
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ــة  ــق الخاضع ــز باملناط ــط تع ــي ترب ــة الت ــرَّات الرِّيَّ ــع املم ــال جمي ــع القت ــد قط لق

ــال،  ــام أرادوا االنتق ــة، وأين ــيطرة الحكوم ــة لس ــك الخاضع ــن، وتل ــيطرة الحوثيِّ لس

ــة،  ــات جبلي ــوء إىل طرق ــى اللُّج ــة ع ــون يف املدين ــن يعيش ــون الذي ــر اليمنيُّ يُج

ا، وعليهــا نقــاط تفتيــش تقيمهــا  ذات مســار واحــد، وذات منعطفــات خطــرة جــدًّ

املجموعــات املســلَّحة.

ة  مــرة للحيــاة املدنيــة والتِّجاريــة. فقــد ازدادت املــدَّ وقــد كانــت التَّداعيــات مدِّ

ا. فالقيــام برحلــة  ــفر ِمــن وإىل تعــز، بشــكل كبــر جــدًّ الزَّمنيــة التــي يســتغرقها السَّ

ناعــي يف محافظــة تعز،  ِمــن الحوبــان التــي يســيطر عليهــا الحوثيُّــون، واملركــز الصِّ

ــكَّان، إىل مركــز مدينــة تعــز الخاضــع لســيطرة الحكومــة،  حيــث يعمــل كثــر ِمــن السُّ

ــا اآلن فيســتغرق  ــيَّارة؛ أمَّ كان يســتغرق يف املــايض ِمــن 5 إىل 15 دقيقــة بالسَّ

ــز إىل  ــن تع ــفر ِم ــا السَّ ــد. أمَّ ــار واح ــق يسء مبس ــى طري ــاعات ع ــو 5 إىل 6 س نح

ــيَّارة؛ بينــام  ــاحلية الجنوبيــة فيســتغرق ِمــن 6 إىل 8 ســاعات بالسَّ مدينــة عــدن السَّ

ــلع األساســية،  كان يســتغرق 2 إىل 3 ســاعات قبــل عــام 2015م. وميكــن لنقــل السِّ

ــاحنات بــن املدينتــن املتحالفتن اســميًّا أن يســتغرق  مثــل األغذيــة والوقــود، بالشَّ

ة أيَّــام. بــن 14 ســاعة وعــدَّ

لقــد أدَّى ارتفــاع تكاليــف النَّقــل والرُّســوم التــي تدفــع عــى نقــاط التَّفتيــش، إضافة 

إىل التَّكاليــف األخــرى املرتبطــة بالعمــل يف اقتصــاد حرب، إىل رفع أســعار األغذية 

والوقــود داخــل املدينــة بشــكل جعــل تكاليــف املعيشــة فيهــا األعــى يف اليمــن. 

ــائع أن ميــوت املــرىض ِمــن ســكَّان تعــز يف طريقهــم  فلــم يعــد ِمــن غــر الشَّ

ــن  ــى اآلن، مل يك ــة. حت ــة العاجل ــة الطِّبيَّ ــى الرِّعاي ــول ع ــاء للحص ــدن أو صنع إىل ع

ــم  ــرق. فه ــر الطُّ ــة ع ــول إىل املدين ــن الوص ــر لتحس ــز تذك ــن حواف ــدى الحوثيِّ ل

يســيطرون عــى املركــز االقتصــادي للمحافظــة ويبقــون خصومهــم املحلِّيــن 

محصوريــن فيهــا.
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ــن تعقيــد املســائل هــو أنَّ األجــزاء ِمــن محافظــة تعــز التــي ال يســيطر  مــا يزيــد ِم

ـون تتنــازع عليهــا مجموعــات متنافســة داخــل الكتلــة املعاديــة  عليهــا الحوثيُـّ

للحوثيِّــن، ويتطــوَّر النِّــزاع إىل العنــف أحيانًــا.

وليــة أنَّ تســوية قضيــة طــرق تعــز مرتبطــة بشــكل  وأوضحــت مجموعــة األزمــات الدُّ

وثيــق مبصــر الهدنــة بشــكل عــام، وكذلك بــأيِّ مفاوضــات مســتقبلية بــن الطَّرفن 

املتحاربــن. لذلــك، ينبغــي عــى القــوى الخارجيــة اتِّبــاع مقاربــة ِمــن شــقَّن 

ــن  ــل إىل تســوية. أوَّاًل، وكجــزء ِمــن اندفاعــة دبلوماســية أوســع مــع الحوثيِّ للتَّوصُّ

أن  ينبغــي  صنعــاء،  يف 

تركَّــز اهتــامم املتمرِّديــن 

لتحقيــق  الحاجــة  عــى 

وأن  تعــز،  بشــأن  م  تقــدُّ

القضيــة  أنَّ  إىل  تشــر 

تحظــى باألولويــة عــى 

إنَّ  أعاملهــا.  جــدول 

ــادَّة  ــية ج ــاب دبلوماس غي

ومســتمرَّة بشــأن قضيــة تعــز ِمــن شــأنها فقــط أن تكــون قــد أســهمت بعــدم حــدوث 

ــا، ومــع األخــذ بعــن االعتبــار مخاطــر خلــط ملــف الوصــول  ــى اآلن. ثانيً م حتَّ أيِّ تقــدُّ

بلوماســين طــرح  عــر الطُّــرق بقضايــا سياســية وعســكرية أخــرى، يتعــنَّ عــى الدُّ

ــعودية، بالنَّظــر إىل أن اململكة لديهــا قنواتها  قضيــة تعــز يف نقاشــاتهم مع السُّ

ــة  ــح مدين ــادة فت ــم إع ــعودية يف دع ــن إلرشاك السُّ ــن. وميك ــع الحوثي ــة م الخاص

ــدون  ــن يعتق ــن اليمني ــر ِم ــر إىل أنَّ الكث ــة، بالنَّظ ــة اململك ــزِّز مصداقي ــز أن يع تع

ــي، يف  ــف دفاع ــاح« يف موق ــزب »اإلص ــاء ح ــب بإبق ــا ترغ ــن( أنَّه ــتاؤون ِم )ومس

أحــد أهــم املناطــق اقتصــاًدا يف البــاد. كــام أنَّ ذلــك سيســاعد يف تحقيــق هــدف 

ـل يف املســاعدة عــى إنهــاء الحــرب. الريــاض املتمثِـّ
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م، فلقــد  وأضافــت ينبغــي عــى األطــراف عــدم إضاعــة هــذه الفرصــة لتحقيــق تقــدُّ

ــا إحيــاء األمــل بــن اليمنيِّــن بأنَّهــم ســيتمكَّنون مــرَّة  أعــاد فتــح مطــار صنعــاء جزئيًّ

ــفر خــارج البــاد. أخــرى ِمــن السَّ

ــكان  ــرة لس ــا كب ــيحقِّق مزاي ــز س ــات تع ــح طرق ــادة فت ــإنَّ إع ــل، ف ــو مامث ــى نح وع

ة أطــول مــامَّ ينبغــي. إذا مل يتــم التَّحــرُّك  يــة حركتهــم ملــدَّ املدينــة الذيــن قيِّــدت حرِّ

ــام  بشــأن تعــز فــإنَّ فــرص متديــد الهدنــة مبــا يتجــاوز إطارهــا الزَّمنــي، وتحقيق السَّ

يف اليمــن، ســتصبح أكــر ضآلــة. 

النَّفــط  »تعزيــز  عنــوان  تحــت 

اليمــن  وتهدئــة  ــعودي  السُّ

ــعودية«، نــرشت صحيفــة )وول ســريت جورنــال(، يف 2  ــدان زيــارة بايــدن للسُّ ميهِّ

ــط الــرشكاء املعروفــون باســم )أوبــك+(  يوينــو/ حزيــران، تقريــرًا قالــت فيــه: يخطِّ

ــو/  ــا، يف يولي ــل يوميً ــف برمي ــدار 648 أل ــع، مبق ــن املتوقَّ ــر ِم ــاج بأك ــادة اإلنت لزي

ــعودية خطوات  متُّــوز وأغســطس/ آب املقبلــن. وقــد اتَّخــذت اململكــة العربيــة السُّ

لتعزيــز إنتــاج النَّفــط ومتديــد الهدنــة مــع القــوَّات املدعومــة ِمــن إيــران يف اليمــن، 

تــان تســاعدان يف متهيــد الطَّريــق أمــام الرَّئيــس األمريــي،  وهــام خطوتــان مهمَّ

ــاول  ــث يح ــهر، حي ــذا الشَّ ــن ه ــق ِم ــت الح ــة، يف وق ــارة اململك ــدن« لزي ــو باي »ج

ــرة. ــام املتوتِّ ــط عاقته ــادة ضب ــدان إع البل

الحــرب يف اليمــن وإنتــاج 

مقدمــة  يف  النفــط 

أجنــدة زيــارة بايــدن إىل 

الســعودية:
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ــعودية وحلفاؤهــا اتَّفقــت عــى زيــادة إنتــاج النَّفط  وأوضحــت أنَّ )أوبــك( بقيــادة السُّ

ــت  ــام. ويف الوق ــن الخ ــد ِم ــخِّ املزي ــاض بض ي ــمح للرِّ ــامَّ يس ــع، م ــن املتوقَّ ــر ِم أك

ــع  ــهرين م ة ش ــدَّ ــار مل ــاق النَّ ــف إط ــد وق ــى متدي ــعودية ع ــت السُّ ــه، وافق نفس

مقاتــي الحــويث، املدعومــن ِمــن إيــران، يف اليمــن، حيــث تورَّطــت اململكــة يف 

حــرب مكلفــة، وغــر شــعبية، منــذ ســبع ســنوات.

وذكــرت أنَّ الواليــات املتحــدة ســعت إىل كا الخطوتــن، وســاعدت يف متهيــد 

ــهر، حيــث يتطلَّع  ــعودية، يف وقــت الحــق ِمن هذا الشَّ الطَّريــق لزيــارة »بايــدن« السُّ

الرَّئيــس إىل تنحيــة االنقســامات القامئــة منــذ فــرة طويلــة مــع اململكــة، وســط 

ــم. وبينــام مل يتــم اإلعــان عــن  ارتفــاع أســعار النَّفــط والبنزيــن التــي أدَّت إىل التَّضخُّ

ــعودية تخلــق زخــاًم لزيــارة الرَّئيــس »بايــدن« لهــا. الزِّيــارة رســميًّا، فــإنَّ تحــرُّكات السُّ

ــة إنتــاج النَّفــط الجديــدة لــن تهــدِّئ  ــه كانــت هنــاك دالئــل عــى أنَّ خطَّ وأوضحــت أنَّ

ســوق النَّفــط التــي تجــاوزت ســقف 100 دوالر للرميــل للمــرَّة األوىل منــذ مثــاين 

ــذا  ــوق ه ــت ف ــباط، وظلَّ ــر/ ش ــيا ألوكرانيــا، يف 24 فراي ــزو روس ــد غ ــنوات، بع س

املســتوى منــذ ذلــك الحــن. وارتفــع خــام غــرب تكســاس الوســيط، وهــو املعيــار 

ــعودية(،  القيــايس ألســعار الخــام األمريــي، بعــد اإلعــان عــن زيــارة »بايــدن« )للسُّ

ــداول بنحــو ٪1 إىل مــا يقــرب ِمــن 117 دوالًرا للرميــل. حيــث ارتفــع التَّ

ــوا يراقبــون أســعار الطَّاقــة والغــذاء عــن كثــب منــذ  وذكــرت أنَّ خــراء االقتصــاد ظلُّ

ــم وبــطء النُّمــو إىل إثــارة  الحــرب الرُّوســية األوكرانيــة، حيــث أدَّى ارتفــاع التَّضخُّ

املخــاوف ِمــن أنَّ االقتصــاد العاملــي قــد يدخــل فــرة ِمــن الرُّكــود التَّضخُّمــي 

ــة )أوبــك+( عــى الفــور أســعار النَّفــط  ــج خطَّ ــى لــو مل تعال املزعــوم. وقالــت: حتَّ

املرتفعــة، فقــد كان لهــا قيمــة رمزيــة إلدارة »بايــدن«، التــي كانــت تحــاول إعــادة 

ــنطن  ــن واش ــية ب بلوماس ــن الدُّ ــورة ِم ــاك ف ــت هن ــعودية. وكان ــع السُّ ــات م العاق

ــعودية يف األســابيع  يــاض، حيــث ســافر كبــار املســئولن األمريكيــن إىل السُّ والرِّ

ــعودية.  ــوات السُّ ــاعدوه بالخط ــدن« ومس ــاد »باي ــا أش ــان م ــرة، ورسع األخ
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بلوماســية  ــق لــوال الدُّ وقــال »بايــدن« يف بيــان: »هــذه الهدنــة ]يف اليمــن[ مل تكــن لتتحقَّ

التَّعاونيــة ِمــن جميــع أنحــاء املنطقــة«.

وذكــرت أنَّ الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة، قالتــا: إنَّهــام تريــدان أن تعزِّز واشــنطن 

أمنهــام، بعــد سلســلة ِمــن الهجــامت ِمــن قبــل املتمرِّديــن الحوثيِّــن اليمنيــن، وتهديــدات 

إيران.

اليمــن  يف  الهدنــة 

امليــزان: يف  معلَّقــة 

»فوريــن  مجلــة  ونــرشت 

ــرًا،  ــة تقري ــي« األمريكي بولي

يف 2 يونيــو/ حزيــران، بعنوان 

ــة  ــن معلَّق ــة يف اليم »الهدن

فيــه:  قالــت  امليــزان«،  يف 

ات إيجابيــة« عــى متديــد إضــايف للهدنــة بعــد أســابيع ِمــن  تلَّقــت األمــم املتَّحــدة »مــؤرشِّ

املفاوضــات.

وأوضحــت أنَّ اليمــن ال يــزال يواجــه أكــر أزمــة إنســانية يف العــامل، حيــث يعتمــد %80 ِمــن 

ــام  ــانية، بين ــاعدات اإلنس ــى املس ــمة، ع ــون نس ــوايل 30 ملي ــم ح ــغ عدده ــكَّانه، البال س

ــذايئ  ــن الغ ــح األم ــدة. وأصب ــم املتح ــاءات األم ــا إلحص ــع، وفًق ــر مدق ــش %58 يف فق يعي

مصــدر قلــق أكــر يف أعقــاب الحــرب يف أوكرانيــا، حيــث يعتمــد اليمــن عــى القمــح 

ــه. ــث إمدادات ــراين يف ثل األوك

ياســة  وقالــت، »كيــت كايــزر«، الخبــرة يف شــئون اليمــن وزميلــة غر مقيمــة يف مركز السِّ

وليــة، ملجلــة »فوريــن بوليــي«: إنَّ اســتمرار الهدنــة حتــى اآلن هــو عامــة مشــجِّعة  الدُّ

ــا.  ــار قبــل اآلن فشــلت مبــارشة تقريبً بالنَّظــر إىل أنَّ العديــد ِمــن محــاوالت وقــف إطــاق النَّ

وقالــت: »عندمــا تصمــد الهدنــة، فإنَّهــا تظهــر أنَّ األطــراف املتحاربــة الرَّئيســة لديهــا نظريًا 

ــيطرة عــى قوَّاتهــا، وهــو أمــر بالــغ األهميــة إلنهــاء النِّــزاع فعليًّــا«. القيــادة والسَّ
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ــل أن تذهــب األمــور إىل أبعــد ِمــن ذلــك، حيــث  ويف حــن أنَّهــا بدايــة، فــإنَّ »كايــزر« تفضِّ

لــه، مقابــل  دة لتدخُّ ــعودية، عــن نهايــة غــر محــدَّ أعلــن »التَّحالــف«، الــذي تقــوده السُّ

ــز  كي ــن شــأن مثــل هــذه الخطــوة أن تســمح بالرَّ ــن. وِم اتِّفاقيــة أمــن الحــدود مــع الحوثيِّ

ــرب. ــوب الح ــت إىل نش ــي دفع ــة الت اخلي ــات الدَّ يناميكي ــى الدِّ ع

وأوصــت »كايــزر« بعقــد مؤمتــر ســام يف اليمــن، يســتضيفه املفاوضــان الرِّئيســان يف 

اع، مبعــوث األمــم املتحــدة إىل اليمــن، »هانــس غروندبــرغ«، واملبعــوث األمريــي  الــرِّ

ــاء  ــع أنح ــن جمي ــا ِم ــع أناًس ــأنه أن يجم ــن ش ــذي ِم ــغ«، وال ــويث ليندركين ــن، »تيم إىل اليم

املجتمــع اليمني، لرســم طريق 

املســتقبل. وذكــرت أنَّ مثــل هــذا 

يبنــى  أن  شــأنه  ِمــن  املؤمتــر 

عــى مخرجــات الحــوار الوطنــي، 

لعــام 2014م، والــذي دعــا إىل 

إصاحــات شــاملة.

املخرجــات  هــذه  »كلُّ  وقالــت: 

ــدم  ــك، وع ــن ذل ــص ِم ــا التَّخلُّ ــأ حقًّ ــن الخط ــرب، فِم ــل الح ــن قب ــه اليم ــا كان علي ــة مل الغني

ــامن أنَّ  ــا ض ــن أيًض ــاة، ولك ــن املعان ــن ِم ــدر ممك ــر ق ــف أك ــع لتخفي ــتخدامه يف الواق اس

ــن يف  ــط اآلن، ولك ــس فق ــي، لي ــعب اليمن ــات الشَّ ــل احتياج ــس بالفع ــة تعك ــذه العملي ه

املســتقبل«.

ــة  ــه اململك ــل في ــذي تواص ــت ال ــن، يف الوق ــام يف اليم ــل السَّ ــن أج ــع ِم ف ــأيت الدَّ وي

ــدن« إىل  ــو باي ــول »ج ــذ وص ــة من ــة محرج ــدة، رقص ــات املتَّح ــعودية، والوالي ــة السُّ العربي

ــض.  ــت األبي البي
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عوائق استدامة تدفق املساعدات اإلنسانية إىل اليمن:

اع  ــرِّ ــات ال ــط ديناميكي ــانية وس ــاعدة اإلنس ــامن املس ــن: ض ــتدامة اليم ــوان »اس ــت عن تح

املتغــرة«، عقــد مركــز الدراســات اإلســراتيجية والدوليــة األمريــي، يف 24 مايــو/ أيــار، 

نــدوة إذاعيَّــة، قــال فيهــا: إنَّــه بعــد أكــر ِمــن ســبع ســنوات ِمــن الحــرب، ال يــزال اليمــن غارقـًـا 

يف أزمــة إنســانية، حيــث يحتــاج أكــر ِمــن 24 مليــون شــخص إىل مســاعدات إنســانية. ويف 

ــل  ــد ميثِّ ــرًا، ق ــم املتَّحــدة مؤخ ة شــهرين، بوســاطة األم ــدَّ ــار مل ــن أنَّ وقــف إطــاق النَّ ح

فرصــة لتقديــم املســاعدة املنقــذة للحيــاة، فــإنَّ قيــود التَّمويــل اإلنســاين األخــرة ميكــن 

ــوِّرة،  ــة املتط ــكات الحربي ــإنَّ التَّكتي ــك، ف ــى ذل ــاوة ع ــة. ع ــود اإلغاث ــاق جه ــل نط أن تعرق

ــى  ــانية ع ــاعدة اإلنس ــدرة وكاالت املس ــدَّى ق ــزاع، تتح ــراف النِّ ــية ألط ياس ــح السِّ واملصال

تقديــم الخدمــات واملــوارد الحيويــة. ويف ظــلِّ االهتــامم الــدُّويل املحــدود بدعــم املزيد 

ًدا عنــد انتهــاء  ِمــن املصالحــة بــن األطــراف املتصارعــة، ِمــن املرجــح أن يشــهد القتــال تجــدُّ

ــن عواقــب  ــذ، أو قبــل ذلــك، مــع مــا يرتــب عــى ذلــك ِم ــار املنفَّ اتِّفــاق وقــف إطــاق النَّ

إنســانية كبــرة.



www.mokhacenter.org :املوقـــــع اإللكتـــــرونـــي

info@mokhacenter.org :البـــــريـــد اإللكتـــــرونـــي



من نحن؟

مؤسســة بحثيــة مســتقلة، تهتــم بدراســة الشــأن اليمنــي، واملؤثــرات اإلقليميــة، 

والدوليــة عليــه، مــن خــال قــراءة املــايض، وتحليل الحــارض، واســترشاف القــادم، بهدف 

ــن. ــتقبل اليم ــم مس ــة يف رس ــاركة اإليجابي املش

الرسالة:

نســعى لتقديــم رؤى وحلــول تدعــم ُصنَّــاع القرار وقــادة الرأي، حــول قضايا اليمن السياســية، 

واالقتصاديــة، واالجتامعيــة، مــن خــال تنفيــذ الدراســات والبحــوث ذات املصداقيــة، واملهنيــة 

العاليــة، عــر فريــق متميِّــز مــن الخــراء والباحثن.

القيم:

املصداقية واملهنية.

التطــــوير املستـمـــر.

املــــــسئــــــــــــــولية.

التعـــــاون والشــراكة.

الرؤية:

املرجع األهم يف الشأن اليمني محليا وخارجيا.

األهداف اإلسرتاتيجية:

1 - التأثر يف القرارات والسياسات املتعلِّقة بالشأن اليمني.

2 - املساهمــة يف رفع الوعــي السيايس والدميقراطــي.

3 - تعزيز قيم السام والتعايش املشرك.

4 - رســــم رؤى وتصوُّرات ملستقبــــل اليمــــن يف إطاره اإلقليمــــي والدولـــي.

5 - تشجيع ودعم املبادرات البحثية لارتقاء بالعمل البحثي والوعي  اإلسراتيجي.


