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بعــد نحــو مثانيــة أشــهٍر انقضــْت منــذ بــدء رسيــان الهدنــة العســكرية واإلنســانية؛ 

ــل  ــهر أبري ــن ش ــاين م ــن، يف الث ــا يف اليم ــدة يف إبرامه ــم املتح ــت األم ــي نجح الت

2022م، وعلَّــق عليهــا الشــعب اليمنــي آمــاالً كبــرة يف التخفيــف مــن مأســاته الواســعة 

واإلنهــاء التدريجــي لهــا.

ــاين مــن شــهر  ــاً يف الث ــْت عملي ــا انته ــي مــن املفــرض أنَّه ــة الت ــك الهدن ــن تل لك

أكتوبــر املــايض، بعــد إخفــاق األمــم املتحــدة يف إقنــاع صنعــاء باملوافقــة عــى متديدها؛ 

ــة املنظمــة األمميــة، والتحالــف والطــرف التابــع  ألســباٍب تلخصهــا األخــرة بعــدم جديَّ

لــه يف تنفيذهــا بشــكل كامــل، مل تحقــق ذلــك القــدر مــن اآلمــال الشــعبية والدوليــة؛ 

ــر مــن بنودهــا اإلنســانية  ــذ الكث ــر نتيجــة عــدم تنفي ــادئ األم ــا ب ــت عليه ــي علَّق الت

ــة، أو تعقيــدات ترتبــط بطــريف الــراع وأزمــة الثقــة  واالقتصاديــة، ألســباب إمــا فني

بينهــا، وتبــادل االتهامــات بعرقلــة تنفيــذ بنــود الهدنة ، وارتــكاب الخروقات واالســتمرار 

يف التحشــيد.

ــت أوَّل خطــوة عمليــة لجهــود الوســاطة؛  وعــى الرغــم مــن أنَّ الهدنــة األمميــة مثلَّ

ــد يف 2015م،  ــى البل ــرب ع ــدء الح ــذ ب ــن من ــدة يف اليم ــم املتح ــا األم ــي تقوده الت

وأســهمت يف توقَّــف املواجهــات العســكرية، والغــارات الجويــة لطــران التحالــف، وكــذا 

ــارات، وتســير  ــة والطــران املســر عــى الســعودية واإلم ــاء الصاروخي هجــات صنع

جــزء مــن الرحــات التجاريــة مــن وإىل مطــار صنعــاء الــدويل، والســاح لعــدٍد مــن 

ســفن الوقــود بالدخــول إىل مينــاء الحديــدة، إالَّ أنَّهــا فشــلْت يف تنفيــذ بنــوٍد أخرى ذات 

أهميــة كبــرة؛ لتخفيــف الجــزء األكــر مــن املعانــاة اإلنســانية واملعيشــية التــي ســبَّبتها 

ــة اليمنيــن. ســنوات الحــرب لغالبيَّ

ومــن أبــرز البنــود التــي مل تنجــح الهدنــة األمميــة يف تحقيقهــا؛ عــدم رصف مرتبات 

كافَّــة املوظفــن، وتنفيــذ كامــل الرحــات الجويــة املتفــق عليهــا وخصوصــاً إىل العاصمة 

ــة والتوافــق عــى  ــة، وإخفاقهــا يف عقــد املفاوضــات املفرضــة؛ لتوســيع الهدن املري

آليــة إنهــاء االنقســام املــايل ورصف الرواتــب، وفتــح كافَّــة الطــرق يف تعــز ومحافظــات 

ــة  ــاء، وإضاف ــار صنع ــن وإىل مط ــة م ــات الجوي ــن الرح ــد م ــير املزي ــرى، وتس أخ

ــق الوقــود عــر موانــئ الحديــدة، وغرهــا مــن  وجهــات ســفر جديــدة، وانتظــام تدفُّ
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النقــاط الجوهريــة التــي كان يعــوَّل عــى الهدنــة تحقيقهــا، وصــوالً إىل وقــف إطــاق 

نــاٍر شــامٍل ودائــٍم، وحلحلــة كافَّــة القضايــا اإلنســانية واالقتصاديــة، واســتئناف العمليــة 

ــق  ــاًء بتحقي ــم املتحــدة، وانته ــة األم ــة برعاي ــف األطــراف اليمني ــن مختل ــية ب السياس

الســام الدائــم واملنصــف للجميــع.

ــانية  ــة اإلنس ــار الهدن ــة ؛ مس ــذه الورق ــال« يف ه ــدى »مج ــاول منت يتن

ــتوى  ــى مس ــات ع ــات واإلخفاق ــن، والنجاح ــة يف اليم ــكرية األممي والعس

اإلنســانية  الجوانــب  الهدنــة عــى  بنودهــا، وتأثــرات  مــن  بنــد  كل 

ــام أم  ــو الس ــوة نح ــْت خط ــل مثلَّ ــات، وه ــار املفاوض ــة، ومس واالقتصادي

إعــادة متوضــع الســتئناف الحــرب ؟، وهــل فعــاً جــاءت لدواعــي إنســانية 

أم نتيجــة املســتجدات العامليــة، ومســاعي القــوى الدوليــة لتأمــن مصــادر 

ــة؟ . ــة يف املنطق الطاق

مســارات الهــدنة
ــكرية  ــانية عس ــة إنس ــرام هدن ــل 2022م يف إب ــدة يف 2 إبري ــم املتح ــْت األم نجح

ــي: ــا ي ــت م ــهرين، تضمن ــدة ش ــن مل ــة يف اليم مؤقت

- وقــف جميــع العمليــات العســكرية الهجوميــة الريــة والجويــة والبحريــة؛ داخــل اليمــن 
وخارجــه، وتجميــد املواقــع العســكرية الحالية عــى األرض.

- دخــول 18 ســفينة مــن ســفن املشــتقات النفطيــة خــال شــهري الهدنــة إىل موانــئ 
الحديــدة.

ــهري  ــال ش ــا خ ــاء ؛ ومنه ــبوعياً إىل صنع ــن أس ــن تجاريت ــن جويت ــغيل رحلت - تش
ــة. ــر العربي ــة م ــمية، وجمهوري ــة الهاش ــة األردني ــة إىل اململك الهدن

ــراف إىل  ــاص األط ــوث الخ ــو املبع ــوف يدع ــذ، س ــز التنفي ــة حي ــول الهدن ــور دخ - ف
اجتــاع؛ لاتفــاق عــى فتــح طــرق يف تعــز وغرهــا مــن املحافظــات؛ لتيســر حركــة 
املدنيــن مــن رجــال ونســاء وأطفــال وتنقاتهــم، باالســتفادة مــن الجــو الــذي تُهيِّئــه 

الهدنــة.
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- تعاطــي األطــراف مــع املبعــوث الخــاص بشــأن مقرحــات حــول الخطــوات القادمــة 
نحــو إنهــاء الحــرب.

ويف الثــاين مــن يونيــو 2022م أعلــن املبعــوث الخــاص لألمــم املتحــدة إىل اليمــن 
هانــس غروندبــرغ، عــن متديــد الهدنــة لشــهرين إضافيــن وفــق الــروط نفســها ، يف 
ظــلِّ تبــادل االتهامــات بــن أطــراف الــراع، بارتــكاب الخروقــات واســتمرار التحشــيد 

نتــه مــن بنــود. العســكري، وعــدم االلتــزام بتنفيــذ كل مــا تضمَّ

وقبيــل انتهــاء فــرة الهدنــة؛ وصــل وفــد ســلطنة عــان إىل العاصمــة صنعــاء، ضمــن 
ــة، واملقرحــات التــي طرحهــا  ــا املرتبطــة بالهدن ــة؛ ملناقشــة القضاي ســياق جهــود دولي
ــة مبعالجــة  ــذا املقرحــات املتعلق ــام لألمــم املتحــدة، وك ــوث الخــاص لألمــن الع املبع

القضايــا اإلنســانية واالقتصاديــة.

ويف الســاعات األخــرة متكــن املبعــوث األممــي نتيجــة لجهــود الوســاطة العانيــة؛ 
مــن إنقــاذ الهدنــة، حيــث أعلــن مســاء الثــاين مــن أغســطس 2022م، عــن متديدهــا 
ــف  ــة التزامــاً مــن األطــراف بتكثي ــد للهدن ــن، ويتضمــن هــذا التمدي لشــهرين إضافي

ــع يف أرسع وقــٍت ممكــٍن.   ــة موسَّ املفاوضــات للوصــول إىل اتفــاق هدن

ــال  ــيتيح املج ــع س ــدنة املوسَّ ــاق الهـــــ ــإنَّ اتف ــي؛ ف ــوث األمم ــب املبع وبحس
ــب  ــة؛ لســداد روات ــفافة وفّعال ــرف شـــ ــة صــ أمــام التوصــل إىل اتفــاق عــى آلي
ــح الطــرق  ــن بشــكل منتظــم، وفت ــاعدين املدني ــة واملتقــ ــة املدني ــي الخدم موظف
يف تعــز ومحافظــات أخــــرى، وتســــير املزيــد مــن وجهــات الســــفر مــن وإىل 
مطــار صنعــاء، وتوفــر الوقــــــود وانتظــام تدفقــه عــر موانــئ الحــــــديدة، ومن 
شــأن االتفــــاق املوّســع أن يوفـّـر أيضــاً الفرصــة للتفــاوض عــى وقــف إطــــاق نار 
ــة  ــة، وللتحضــر الســتئناف العملي ــانية واالقتصادي ــا اإلنســـ شــامل، وعــى القضاي
ــة األمــم املتحــدة للوصــول إىل ســاٍم  ــن؛ تحــت رعاي ــادة اليمني ــياسية بقي الســــ

ــادٍل.   ــتداٍم وع مس

ــن مبعــوث األمــم املتحــدة إىل اليمــن، عــن أســفه لعــدم  ــر 2022، أعل ويف 2 أكتوب
ــل املــايض. ــي أبرمــت يف 2 أبري ــة الت ــد الهدن التوصــل إىل اتفــاق بشــأن متدي
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مــاذا تحقـــق؟
ال شــك أنَّ الهدنــة األمميــة التــي دخلــت حيــز التنفيــذ يف 2 أبريــل 2022 مثلَّــت أول 
اخــراق لألمــم املتحــدة منــذ بــدء الحــرب عــى اليمــن يف 2015م، وتعــد أطــول فــرة 
ــات العســكرية  ــث أســهمت يف توقــف العملي ــا األمــم املتحــدة، حي ــة تتوصــل إليه هدن
والقصــف الجــوي بشــكل شــبه كي، وتســير عــدد مــن الرحــات التجاريــة مــن وإىل 
مطــار صنعــاء، وكــذا الســاح بالدخــول لعــدد مــن ســفن الوقــود، كــا فشــلت يف بنــود 
أخــرى، وســط اتهامــات متبادلــة بارتــكاب الخروقــات، وعــدم االلتــزام بتنفيــذ جميــع 

ــق خــال فــرة الهدنــة األمميــة؟. بنودهــا، لكــن؛ مــا الــذي تحقَّ

العمليات العسكـرية:
ــازات  ــذا الغ ــبه كي، وك ــكل ش ــكرية بش ــات العس ــاف العملي ــة يف إيق ــت الهدن نجح
الجويــة لطــران التحالــف ، وكــذا عمليــات القصــف الصاروخــي والطــران املســر عــى 

الســعودية واإلمــارات.

كــا نتــج عــن ذلــك انخفــاض أعــداد الضحايــا املدنيــن بنســبة 60 باملائــة بحســب 
ــت  ــي كان ــات والت ــق املواجه ــن مناط ــزوح م ــات الن ــف موج ــي، وتوقُّ ــوث األمم املبع

ــرض للقصــف الجــوي. تتع

الرحالت الجــوية:
نصــت الهدنــة عــى تســير رحلتــن جويتــن أســبوعياً إىل مطــار صنعــاء ومنهــا إىل 
األردن ومــر، وبالتــايل نجحــت الهدنــة يف اســتئناف تســير رحــات تجاريــة ذهابــاً 

وإيابــاً بــن صنعــاء واألردن، ورحلــة واحــد يتيمــة بــن صنعــاء والقاهــرة.

وإىل جانــب نجــاح الهدنــة يف كــر الحظــر الجــوي املفــروض عــى مطــار صنعــاء 
منــذ إغاقــه يف 2016م مــن قبــل التحالــف، فقــد تــم تســير 56 رحلــة تجاريــة ذهابــاً 

وإيابــاً نقلــت عــى متنهــا اكــر مــن 29 ألــف مســافر خــال فــرة الهدنــة.



7

الهدنة األممية في اليمن.. النجاحات واإلخفاقات والفواعل الدولية

المشتقات النفطـية:
ــرات  ــال ف ــدة خ ــاء الحدي ــفينة إىل مين ــول 54 س ــى دخ ــة ع ــة األممي ــت الهدن نص
الهدنــة الثــاث، يف حــن أوضــح املبعــوث األممــي أنــه تــم خــال الهدنــة توفــر مــا يزيــد 
عــى 1.4 مليــون طــن مــري مــن منتجــات الوقــود عــر موانــئ الحديــدة؛ وذلــك أكــر 
بثاثــة أضعــاف مــن كميــة املنتجــات النفطيــة التــي دخلــت البلــد يف عــام 2021 بأكملــه.

ــة أســهمت يف تخفيــف حــدة األوضــاع اإلنســانية مــن خــال  ــايل فــإن الهدن وبالت
ــة مــن الوقــود. توفــر جــزء مــن احتياجــات الســوق املحلي

فتح الطـــرق:
ــاص  ــوث الخ ــو املبع ــذ؛ يدع ــز التنفي ــة حي ــول الهدن ــور دخ ــه وف ــود أنَّ ــت البن نص
ــز وغرهــا مــن املحافظــات؛  ــح طــرق يف تع ــاق عــى فت ــاع لاتف األطــراف إىل اجت
لتيســر حركــة املدنيــن، حيــث عقــدت جولــة مفاوضــات قادهــا املبعــوث األممــي يف 

ــة. ــود الرئيســية يف الهدن ــح الطــرق كأحــد البن ــف فت مســقط؛ ملناقشــة مل

ــة« فتــح  ــح ثــاث طــرق، يف حــن اشــرطت »الرعي ــادرة لفت وقدمــت صنعــاء مب
جميــع الطــرق الرئيســة والفرعيــة التــي تربــط تعــز مبحيطهــا، وبعــد جولتــي تفــاوض 

عــرض املبعــوث األممــي مقرحــن معدلــن مل يحظيــا بالقبــول.

ــان  ــم الطرف ــي أنَّ تقدي ــوث األمم ــب املبع ــر مكت ــد اعت ــك فق ــن ذل ــم م وبالرغ
ٌ إيجــايٌب عــى اســتعدادها  مقرحــات لفتــح طــرق يف تعــز ومحافظــات أخــرى ؛ مــؤشِّ

ــات.  ــراط يف املحادث لانخ

ــذْت صنعــاء مبــادرة مــن جانــب واحــد لفتح طريق الخمســن- الســتن  يف املقابــل نفَّ
بتعــز ، إال أنَّ هــذه املبــادرة قُوبلــت بالرفــض، فيــا أعلــن الطــرف األخــر فتــح طــرق 

أخــرى مــن جانــب واحــد .

ملف األســـرى:
ــب املبعــوث األممــي يف 1 أغســطس 2022م، أن  ــن مكت ــة ؛ أعل بالتزامــن مــع الهدن
ــن األطــراف  ــم ب ــن وتبادله ــاق إطــاق رساح املحتجزي ــذ اتف ــة لتنفي ــة اإلشافي اللجن
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ــام  ــة عــّان، بعــد 6 أي يف اليمــن ؛ اختتَمــت اجتاعهــا الســادس يف العاصمــة األردني
مــن املشــاورات لتحديــد أســاء املحتجزيــن الذيــن ســيتّم اإلفــراج عنهــم ؛ بنــاًء عــى 
األعــداد التــي تــمَّ االتفــاق عليهــا يف مــارس املــايض، مبشــاركة مكتــب املبعــوث الخــاص 

لألمــن العــام إىل اليمــن واللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر .

وبحســب البيــان ؛ اتفقــت األطــراف عــى تكثيــف الجهــود لتحديــد قوائــم املحتجزيــن 
بشــكل نهــايئ، وتوحيدهــا يف أقــرب وقــت ممكــن، كــا تــمَّ االتفــاق أيًضــا عــى تســهيل 
زيــارات اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر إىل مراكــز االحتجــاز للمســاعدة يف التحقــق 
مــن الهويــات، وإنشــاء لجنــة مشــرَكة بينهــم لدعــم عمليــة التحقــق مــن هويــة أســاء 

املحتجزيــن املدرجــة يف القوائــم .

وكانــت املشــاورات التــي عقــدت يف مــارس 2022م برعايــة األمــم املتحــدة؛ قــادت 
إىل تفاهــم باإلفــراج عــن 2223 أســراً ومحتجــزاً مــن الطرفــن.

ــف اإلنســاين خــال فــرة  ــدم يف هــذا املل وعــى الرغــم مــن عــدم إحــراز أي تق
ــاء الثقــة، كأحــد مكاســب  ــه شــهد تطــوراً ملحوظــاً يف إطــار جهــود بن ــة ؛ إال أنَّ الهدن
الهدنــة والســعي لتمديدهــا، حيــث وصــل يف 12 أكتوبــر املــايض وفــٌد فنــٌي ســعودٌي إىل 
صنعــاء، وذهــب وفــد مــن صنعــاء إىل الســعودية؛ للتحقــق مــن أســاء األرسى ضمــن 
ــا يف  ــق عليه ــم التواف ــي ت ــادل الت ــة األوىل للتب ــن الكشــوفات للمرحل ــق م ــة التحق آلي

ن . العاصمــة األردنيــة عــاَّ

إخفاقات الهدنة األمميـة:
الرحالت الجــوية:

يتــن تجاريتن أســبوعياً  ــْت عــى تســير رحلتــن جوُّ عــى الرغــم مــن أنَّ الهدنــة نصَّ
إىل صنعــاء، ومنهــا إىل اململكــة األردنيــة الهاشــمية، وجمهوريــة مــر العربيــة، إال أن 
تســير الرحــات إىل مطــار صنعــاء شــهد تأخــراً كبــراً ؛ مــا يــدل عــى حجــم التعقيــد 

والصعوبــات التــي واجههــا هــذا امللــف اإلنســاين البحــت .

ــاء إال يف 16  ــة إىل مطــار صنع ــة اليمني ــة للخطــوط الجوي ــث مل تصــل أوَّل رحل حي
ــير  ــم تس ــا مل يت ــة األوىل، ك ــرة الهدن ــن ف ــر م ــع األخ ــو 2022م ؛ أي يف الرب ماي
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ــاث . ــة الث ــة واحــدة إىل مطــار القاهــرة طــوال فــرات الهدن ســوى رحل

بينــا كان مــن املفــرض أن يتــم تســير رحــات تعويضيــة؛ بــدالً عــن الرحــات التي 
ــاً مــن وعــود املبعــوث األممــي بشــأن  كانــت مقــررة إىل القاهــرة ، كــا مل تتحقــق أي
توســيع نطــاق الرحــات لتشــمل وجهــات جديــدة ؛ لتلبيــة الطلــب املتزايــد عــى تســير 

رحــات جويــة؛ جميعهــا ذات طابــع إنســاين .

ــب آمــال املــرىض واملســافرين ؛ كــون القاهــرة  تعــرَّ تســير الرحــات إىل القاهــرة خيَّ
هــي الوجهــة األوىل بالنســبة لليمنيــن ؛ وخاصــًة املــرىض والطــاب أكــر بكثــر مــن األردن.

إضافــة إىل أنَّ عــدد الرحــات الجويــة التــي تــم تســيرها خــال فــرات الهدنــة مل 
تكــن ملبيــة للطلــب الكبــر مــن قبــل املســافرين واملــرىض، خصوصــاً أنَّ عــدد املغادرين 
والوافديــن عــر مطــار صنعــاء كان يصــل يف الوضــع الطبيعــي إىل مــا يقــارب ســتة 

آالف مســافر يوميــاً .

ــق الهدنــة تقدمــاً عــى الصعيــد اإلنســاين يف هــذا الجانــب، حيث مل  وبالتــايل مل تحقِّ
تتمكَّــن مــن فتــح وجهــات جديــدة ومبــاشة مــن مطــار صنعــاء إىل عــدد مــن الــدول، 
كــا كان املتوقــع منهــا، إضافــًة إىل عــدم الســاح لــركات الطــران العربيــة والدوليــة 
بالوصــول إىل مطــار صنعــاء، بالرغــم مــن أنَّ توســيع الرحــات ليــس باإلجــراء الصعــب 

ــل تكاليــف مــن قبــل أي طــرف . وال يتطلــب تحمُّ

شحنات الوقــود:
كان مــن املقــرر وفقــاً للهدنــة ؛ الســاح بدخــول 54 ســفينة خــال فــرات الهدنــة 
الثــاث، إال أنَّ شكــة النفــط اليمنيــة أكَّــدت يف بيــان صــادر عنهــا، أنــه مل تصــل إىل 
ــل – ســبتمر( ســوى 33 ســفينة  ــة )إبري ــة املؤقت ــرة الهدن ــدة خــال ف ــئ الحدي موان
وقــود مــن أصــل 54 ســفينة، منهــا أربــع ســفن ال غــر تــم اإلفــراج عنها يف 2 أغســطس، 

نهايــة فــرة التمديــد األول للهدنــة املؤقتــة.

وأفــاد البيــان بــأنَّ شــحنات الوقــود التــي تــم اإلفــراج عنهــا تكبَّــدت غرامــات تأخــر 
خــال فــرة الهدنــة، وصلــت إىل 11 مليــون دوالر ؛ بســبب االحتجــاز وتأخــر دخولهــا 

إىل موانــئ الحديــدة، رغــم حصولهــا عــى تصاريــح أمميــة .
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ــت  ــدة تعرَّض ــاء الحدي ــت إىل مين ــي دخل ــفن الت ــع الس ــإنَّ جمي ــان ف ــب البي وبحس
ــون، ومل  ــا املواطن له ــة تحمَّ ــاء مالي ــك أعب ــى ذل ــب ع ــة، ترت ــاٍز متفاوت ــرات احتج لف

ــتقات . ــذه املش ــعار ه ــراً يف أس ــناً كب ــوا تحسُّ يلمس

ــت الهدنــة عــى  مل تشــهد فــرة الهدنــة دخــوالً منتظــاً لســفن الوقــود، حيــث نصَّ
ــة،  ــن الهدن ــهر األوىل م ــة أش ــرة األربع ــال ف ــدة، خ ــفينة إىل الُحدي ــول 36 س دخ
ــان املبعــوث األممــي ؛ الــذي أشــار إىل أنَّ عــدد الســفن  ويتَّضــح ذلــك مــن خــال بي
ــو،  ــل و21 يولي ــن 2 أبري ــة ب ــرة الواقع ــال الف ــدة خ ــاء الحدي ــت إىل مين ــي دخل الت

ــط . ــت 26 ســفينة فق بلغ

يف 4 ســبتمر ٢٠٢٢م، بــدأت شكــة النفــط اليمنيــة بالعمــل بخطَّــة الطــوارئ ؛ للحــد 
مــن األزمــة التموينيــة للمشــتقات النفطيــة، نظــراً الســتمرار التحالــف يف احتجــاز تســع 
نــت الســاح بدخــول  ســفن نفطيــة، وســط اتهامــات متبادلــة بخــرق الهدنــة ؛ التــي تضمَّ

ســفن الوقــود إىل مينــاء الحديــدة دون أي عراقيــل .

ــة مل  ــون الهدن ــن ؛ ك ــل املواطن ــن قب ــر م ــراءات بالتذم ــذه اإلج ــت ه ــد قوبل وق
ــض أســعاره يف األســواق، ومل  ــود بشــكل كايف، وخف ــر الوق ــاً عــى توفُّ ــس إيجاب تنعك
تنعكــس إيجابــاً أيضــاً عــى الحيــاة املعيشــية والخدمــات العامــة والنقــل واملواصــات، 

ــية . ــة األساس ــات العام ــن الخدم ــا م وغره

تعثر فتح الطــرق:
شــهدت املرحلــة األوىل مــن الهدنــة انعقــاد جولتــي مفاوضــات ملناقشــة فتــح طــرق 
ــق أي تقــدم ؛ نتيجــة  يف تعــز وغرهــا مــن املحافظــات، إال أنَّ هــذه املفاوضــات مل تحقِّ
ــح  ــك كل طــرف مبــا يطرحــه، مــا دفــع املبعــوث األممــي إىل إعــان مقــرح منقَّ متسُّ
بشــأن فتــح الطــرق عــى مرحلتــن، تشــمل األوىل فتــح أربــع طــرق يف تعــز، وتشــمل 
املرحلــة الثانيــة التــزام الطرفــن بفتــح الطــرق الرئيســية يف تعــز ومحافظــات أخــرى، 

مبــا فيهــا مــأرب والبيضــاء والجــوف والحديــدة والضالــع .

ــح  ــز عــى فت ــه يركِّ ــاء ؛ كون ــل املقــرح األممــي بالرفــض مــن وفــد صنع وقــد قوب
ــًة لنــص اتفــاق  ــة املحافظــات، واعتــر ذلــك مخالف طــرق يف تعــز فقــط، ويغفــل بقي

ــة . الهدن
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ــة  ــح ثــاث طــرٍق يف تعــز كمرحل م وفــد صنعــاء مقرحــاً لفت ــر ذلــك قــدَّ وعــى إث
ــات هــي :   ــات واملركب ــرور الناق ــة م أوىل ؛ لتســهل حرك

طريق الريجة ـ كرش ـ الراهدة ـ الزيلعي.	 

طريق مفرق الزيلعي ـ الرمن ـ أبعر إىل صالة ومدينة تعز.	 

طريق الستن ـ الخمسن ـ الدفاع الجوي إىل مدينة تعز.	 

وأكــد بيــان صــادر عــن وفــد صنعــاء التفــاويض أنَّ الطــرف اآلخــر مل يقبــل بهــذه 
الطــرق، وأعلــن فتــح طريــق »الخمســن- الســتن« مــن جانــب واحــد .

فيا أعلنت »الرعية« فتح ثاث طرٍق رئيسية من جانب واحد هي :

طريق يربط بن مدينتي املخا وتعز.	 

طريق آخر يربط بن الضالع وصنعاء.	 

طريق “حيس- الجراحي” الرابط بن محافظتي الحديدة وتعز.	 

ــرغ« فشــل  ــس غروندب ــن »هان ــي إىل اليم ــوث األمم ــن املبع ــك؛ أعل ونتيجــة لذل
املفاوضــات الخاصــة بفتــح الطــرق .

عقدة المرتبـــات:
خــال التمديــد األخــر للهدنــة األمميــة يف 2 أغســطس املــايض ؛ تــم اإلعــان عــن 

توســيع بنودهــا، وإضافــة بنــد رصف مرتبــات املوظفــن، لكــن ذلــك مل ينفــذ .

حيــث اشــرطت صنعــاء رصف مرتبــات كافَّــة موظفــي الدولــة مــن عائــدات الــروة 
النفطيــة والغازيــة، ورفــع الحصــار عــن مطــار صنعاء ومينــاء الحديــدة ؛ كــرٍط لتمديد 

الهدنــة التــي انتهــت يف 2 أكتوبــر 2022م .

وســبق أن تــم مناقشــة ملــف املرتبــات يف مفاوضــات ســتوكهومل يف ديســمر 
ــدة ؛  ــم االتفــاق عــى إنشــاء حســاٍب خــاٍص يف البنــك املركــزي يف الحدي 2018م، وت
ــل حكومــة  إليــداع إيــرادات املشــتقات النفطيــة، مــن أجــل رصف املرتبــات، عــى أن تتكفَّ

ــات . ــغ املرتب ــة العجــز يف مبل ــة بتغطي الرعي

وبنــاًء عــى ذلــك ؛ أعلــن البنــك املركــزي يف صنعــاء عــن تخصيــص هــذا الحســاب 
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ــه،  ــة إلي ــتقات النفطي ــرادات املش ــع إي ــدة، وتجمي ــك يف الحدي ــرع البن ــرف ف ــن ط م
مؤكــداً أنَّ الطــرف األخــر مل يلتــزم مبــا نــصَّ عليــه اتفــاق ســتوكهومل يف تغطيــة الفجوة 

الكبــرة يف مبلــغ املرتبــات .

وطالبــت صنعــاء املجتمــع الــدويل بالضغــط عــى التحالــف لــرف الرواتــب مــن 
ــن  ــر م ــزء األك ــل الج ــا متثِّ ــاز ؛ كونه ــات الغ ــام ومبيع ــط الخ ــر النف ــدات تصدي عائ
إيــرادات البلــد ؛ التــي كانــت تغطــي املرتبــات وغرهــا مــن املدفوعــات الحكوميــة حتــى 

ــام 2014م. الع

ــاء  ــر مين ــة ع ــتقات النفطي ــرادات املش ــة: إن إي ــة الرعي ــت حكوم ــل قال يف املقاب
ــب .  ــرة مــن الروات ــة نســبة كب ــة لتغطي ــدة كافي الحدي

الوضع االقتصـادي:
عــى الرغــم مــن أنَّ الهدنــة التــي جــاءت أساســاً لــدواٍع إنســانية واقتصاديــة؛ فقــد 
نجحــت يف إيقــاف التصعيــد واملوجهــات العســكرية بشــكل شــبه كي لســتة أشــهر، إال 
ــي،  ــادي واملعي ــع االقتص ــن الوض ــة بتحس ــن املتصل ــات اليمني ــق تطلع ــا مل تحقِّ أنَّه
ــه دون  ــراوح مكان ــات املوظفــن ي ــف مرتب ــزال مل ــاة اإلنســانية، إذ ال ي وتخفيــف املعان
بــوادر للتوصــل إىل اتفــاق لرفهــا، كــا مل يشــهد ســعر رصف الريــال اليمنــي مقابــل 
ــال  ــبي خ ــادي النس ــتقرار االقتص ــم االس ــوب ؛ رغ ــن املطل ــة التحسُّ ــات األجنبي العم

فــرة الهدنــة .

ــع  ــبٍي يف الوض ــتقراٍر نس ــة إىل اس ــة ؛ أدت الهدن ــتقات النفطي ــق باملش ــا يتعل وفي
ــٌف يف أســعار النقــل واملواصــات،  التموينــي للوقــود، وترتَّــب عــى ذلــك تراجــٌع طفي
وتوفــٌر جــزيٌئ لخدمــات امليــاه والكهربــاء، دون أن ينعكــس ذلــك عــى أســعار الســلع ؛ 

خصوصــاً تلــك التــي شــهدت ارتفاعــاً كبــراً قبــل إعــان الهدنــة .

ــعر  ــة وس ــة والنقدي ــة املالي ــد السياس ــادي ، وتوحي ــور االقتص ــاف التده ــكَّ أنَّ إيق ال ش
ــور  ــدُّ املح ــات، يُع ــلع ورصف املرتب ــى واردات الس ــة ع ــود املفروض ــف القي ــرف، وتخفي ال
األســايس ملعالجــة األوضــاع اإلنســانية الصعبــة التــي ميــر بهــا اليمن، وكــذا معالجــة التحديات 
التــي تواجــه القطاعــات االقتصاديــة املرتبطــة بالحيــاة اليوميــة للمواطنــن، كــون التقــدم يف 

الجانــب االقتصــادي لــه تأثــٌر كبــٌر عــى األوضــاع اإلنســانية واملدخــل ملعالجتهــا .
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ــن الهدنــة مــن إحــداث تأثــرٍ حقيقــٍي عــى الوضــع اإلنســاين؛ مــن خــال  مل تتمكَّ
معالجــة هــذه القضايــا األساســية، ومل يتــم وضــع آليــة لاســتفادة مــن عائــدات النفــط 
الخــام والغــاز املســال اليمنــي؛ خاصــة يف ظــلِّ ارتفــاع أســعار الطاقــة عامليــاً، باعتبارهــا 
ــر  ــات وتوف ــة ورصف املرتب ــاع االقتصادي ــن األوض ــخرها لتحس ــيادية، وتس ــروة س ث
الخدمــات، باعتبــار ذلــك أمــٌر ســهل التطبيــق، وكان ســيدفع إىل متديــد الهدنــة والدفــع 
ــت هــذه العائــدات تذهــب إىل طــرف معــن دون أن يســتفيد  بجهــود الســام، بــل ظلَّ

ــة الشــعب . منهــا عامَّ

ــرادات  ــه مــن إي ــم تحصيل ــة عــى مــا يت ــز خــال فــرة الهدن ــم الركي يف حــن ت
املشــتقات النفطيــة يف مينــاء الحديــدة، والتــي ال تشــكِّل إال نســبًة ضئيلــًة مــن اإليــرادات 

الســيادية التــي تقــع يف مناطــق ســيطرة التحالــف.

الهـدنة والقطاع الخاص:
ــددات  ــل واملح ــن العوام ــعة م ــة واس ــة مبجموع ــات الخاص ــاط املؤسس ــط نش يرتب
ــة املحيطــة بتلــك املنشــآت، ونظــراً لحــدوث نــوع مــن  ذات العاقــة ببيئــة العمــل الخاصَّ
االنفــراج يف الظــروف االقتصاديــة والتشــغيلية املحيطــة بهــا يف اليمــن، خــال فــرة 
ــتقات  ــر املش ــة بتوف ــك املتعلق ــصِّ تل ــر 2022م وباألخ ــل إىل أكتوب ــن إبري ــة م الهدن
ــورة  ــال بص ــاخ األع ــن من ــكرية، وتحس ــال العس ــف األع ــب توق ــة، إىل جان النفطي
ــذ االتحــاد العــام للغــرف التجاريــة الصناعيــة اليمنيــة اســتبيان ملعرفــة  مؤقتــة، فقــد نفَّ

ــة عــى القطــاع الخــاص . ــر الهدن أث

ــة  ــآت االقتصادي ــات واملنش ــن املؤسس ــة م ــمل 21 جه ــذي ش ــتبيان ال ــر االس وأظه
ــة، وإن كان محــدوداً كــون  ــة ؛ وجــود أثــر للهدنــة عــى أداء املؤسســات الخاصَّ الخاصَّ
ــات  ــا ألي إصاح ــدم مصاحبته ــٍة ع ــٍة ثاني ــن ناحي ــرة، وم ــت قص ــة كان ــرة الهدن ف

ــة . اقتصادي

ــة بحــدوث تغــرات يف رأس املــال لديهــا  ــة مــن املنشــآت الخاصَّ وأفــادت 19 باملائ
)زيــادة يف  رأس املــال بنســبة 100 باملائــة( مقابــل 89 باملائــة مــن املنشــآت مل يتغــر 
ــادت 39  ــد أف ــة فق ــآت الخاص ــغيلية للمنش ــات التش ــب النفق ــا يف جان ــا، أمَّ رأس ماله
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ــا  ــة مل تتغــر نفقاته ــل 71 باملائ ــا مقاب ــة مــن املنشــآت بحــدوث تغــرُّ يف نفقاته باملائ
التشــغيلية .

وبحســب االســتبيان فــإن التغــرُّ الحاصــل يف جانــب النفقــات كان إيجابيــاً ، حيــث 
تراجعــت النفقــات التشــغيلية بنســبة 67 باملائــة، مقابــل 33 باملائــة مــن املنشــآت الخاصــة 
شــهدت تغــراٍت ســلبيًة )زيــادة يف النفقــات( خــال فــرة الهدنــة، ويرجــع ذلــك بصفــٍة 
أساســيٍة إىل توفَّــر املشــتقات النفطيــة، وتراجــع أســعارها يف الســوق املحليــة ، ومــا نتــج 
عنهــا مــن تراجــع قيمــة الســلع والخدمــات الوســيطة التــي تحتاجهــا املنشــآت الخاصــة 

يف مارســة أعالهــا .

وفيــا يتعلــق مببيعــات الــركات وعائداتهــا املاليــة ومســتوى أرباحهــا ؛ فقــد أفــادت 
ٍ يف عــدد زبائنهــا،  ــة بحــدوث تغــرُّ 52 باملائــة مــن الــركات واملؤسســات الخاصَّ
وبالتــايل التغــرُّ يف املبيعــات بحــوايل 48 باملائــة، وحــدوث تغــر يف العائــدات بنســبة 
ــآت  ــة املنش ــادت غالبي ــا أف ــة، ك ــرة الهدن ــال ف ــة خ ــاح 38 باملائ ــة، واألرب 43 باملائ
ات يف مخرجــات أنشــطتها ؛ أنَّ اتجــاه ذلــك التغــرُّ كان يف غالبــه  التــي شــهدت تغــرُّ
إيجابيــاً، وبلــغ أعــاه يف الزبائــن بنســبة 82 باملائــة، ثــم يف جانــب املبيعــات بنســبة 80 

باملائــة، والعائــدات 78 باملائــة، واألربــاح بنســبة 63 باملائــة .

ــن الظــروف املحيطــة بالعمليــات  ــه وعــى الرغــم مــن تحسُّ وبحســب االتحــاد ؛ فإنَّ
اإلنتاجيــة والتســويقية للقطــاع الخــاص خــال فــرة الهدنــة ؛ إال أنَّ أثرهــا كان ضعيفــاً 
ــي  ــال الت ــآت األع ــبة منش ــت نس ــث بلغ ــف، حي ــغيل والتوظي ــب التش ــى جوان ــداً ع ج
حــدث فيهــا تغــرُّ يف جانــب املوظفــن الدامئــن حــوايل 10 باملائــة فقــط ، مقابــل 90 
باملائــة مل تشــهد أي تغــر، وكذلــك األمــر بالنســبة لبقيــة املتغــرات ذات العاقــة بجانــب 
التشــغيل، مثــل التوظيــف املؤقــت والرواتــب وأيــام وســاعات العمــل، والتــي تراوحــت 
نســبة التغــر يف هــذه العنــارص يف منشــآت القطــاع الخــاص خــال الهدنــة مــا بــن 
ــة،  ــك بصفــة أساســية إىل قــر فــرة الهدن ــة فقــط، ويرجــع ذل ــة – 14 باملائ 5 باملائ

ــة التغــرات يف مســتويات نشــاط املنشــآت الخاصــة . ومحدوديَّ

ــة املامئــة والخدمــات األخــرى ذات  وبحســب االتحــاد؛ فــإن خدمــات البُنــى التحتيَّ
ــاع  ــات القط ــاشاً يف أداء مؤسس ــاً ومب ــب دوراً هام ــاج تلع ــغيل واإلنت ــة بالتش العاق
ــاء  ــة الكهرب ــات وخاص ــذه القطاع ــة ه ــاءة وفعالي ــاض كف ــث أنَّ انخف ــاص، حي الخ
والطاقــة والنقــل يعمــل عــى زيــادة الوقــت والجهــد املبــذول من قبــل املنشــآت الخاصة؛ 
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للحصــول عــى الخدمــات وعنــارص اإلنتــاج الازمــة للعمليــات اإلنتاجيــة والتســويقية، 
ــة  ــر قانوني ــورة غ ــوارد بص ــات وامل ــك الخدم ــى تل ــول ع ــعي للحص ــن الس ــاً ع فض
وبســعر أعــى مــن الســعر الرســمي، وبالتــايل زيــادة التكاليــف اإلنتاجيــة والتســويقية، 
األمــر الــذي يعمــل عــى تراجــع معــدل األربــاح وتراجــع العائــد، ومــن ثَــمَّ انخفــاض 

الحافــز عــى اإلنتــاج .

وعــى الرغــم مــن تركيــز بنــود الهدنــة عــى عــدٍد محــدوٍد مــن القضايــا ذات العاقة 
ببيئــة األعــال ؛ إال أنَّهــا قــد أحدثــت تغيــراٍت يف العديــد مــن العنــارص والقضايــا ذات 
العاقــة ببيئــة األعــال الخاصــة، حيــث تــرى 52 باملائــة مــن منشــآت القطــاع الخــاص 
ــة  ــر املشــتقات النفطي ــب توفُّ ــراً يف جان ــد ملســْت تغ ــا ق ــي شــملها االســتبيان؛ أنَّه الت
وخدمــات الكهربــاء، ســواًء مــن حيــث توفُّــر الخدمــة أو تراجــع مســتوى األســعار، فيــا 

تــرى 45 باملائــة مــن هــذه املنشــآت أنَّ التغــرات كانــت ســلبية .

كــا ملســْت منشــآت القطــاع الخــاص -وبصــورة عامــة- تحســناً يف مســتوى إمــدادات 
املشــتقات النفطيــة وتراجــع أســعارها يف الســوق املحليــة، مبــا لذلــك مــن تأثــرٍ إيجــايٍب 
ــات اإلمــداد والنقــل يف القطــاع الخــاص، إىل  ــة وعملي ــات اإلنتاجي ــٍد عــى العملي مؤكَّ
جانــب حــدوث تغــراٍت يف بقيَّــة العنــارص ذات العاقــة ببيئــة األعــال، مثــل التمويــل 
والحصــول عــى العمــات الصعبــة، ومســتوى أســعار الــرف للعملــة املحليــة والطــرق 
والنقــل وامليــاه، حيــث تــراوح تلــك التغــرات بــن 5 باملائــة يف جانــب الحصــول عــى 
التمويــل و38 باملائــة يف مســتوى أســعار الــرف للعملــة املحليــة، كــا كانــت التغــرات 
ــات  ــتثناء خدم ــة باس ــة و80 باملائ ــن 38 باملائ ــا ب ــت م ــًة وتراوح ــا إيجابي يف ُمجمله
التمويــل والتــي كانــت التغــرات فيهــا ســلبيًة وبنســبة 100 باملائــة، بحســب االســتبيان.

دواعي الهـــدنة:
يجمــع الكثــر مــن املراقبــن عــى أنَّ الهدنــة التــي شــهدها اليمــن مل تكــن محــظ 
صدفــة، أو نتيجــة حــرص املجتمــع الــدويل ودول التحالــف عــى مصلحــة الشــعب اليمني  
ــتعرة  ــة ؛ جــراء الحــرب املس ــة املتفاقم ــانية واالقتصادي ــه اإلنس ــن معانات ــف م والتخفي
ــات الحــرب الروســية  ــًة، وتداعي ــراٍت دولي ــت نِتاجــاً ملتغ ــل كان ــام 2015م، ب ــذ الع من

األوكرانيــة، ومــا ترتَّــب عليهــا مــن نقصــف يف إمــدادات الطاقــة يف العــامل . 
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ومــن هــذا املنطلــق تــرز مخــاوف املراقبــن مــن أنَّ الهدنــة ومــا شــهدته مــن متديد 
ــدويل،  ــه تطــورات املشــهد ال ــا ســتفيض إلي ــة؛ بانتظــار م كان مجــرد مكاســب مرحلي
خصوصــاً أنَّ األمــم املتحــدة واملجتمــع الــدويل ودول التحالــف مســتمرون يف التغــايض 
ــق  ــن مل تحقِّ ــي، يف ح ــعب اليمن ــه الش ــي تواج ــية الت ــات املعيش ــاة واألزم ــن املعان ع
الهدنــة تغيــراً حقيقيــاً يف حيــاة اليمنيــن ؛ مــن شــأنه إعــادة األمــل إليهــم باســتعادة 
رتــه الحــرب  األمــن واالســتقرار، واســتئناف العمليــة التنمويــة يف البلــد، وإعــادة مــا دمَّ

مــن بنيــة تحتيَّــة .

ــدويل،  ــر مــن األزمــات عــى املســتوى اإلقليمــي وال ــامل بالكث كــا أنَّ انشــغال الع
وآخرهــا الحــرب األوكرانيــة، رصفــت األنظــار عــن معانــاة الشــعب اليمنــي أكــر مــن أي 

د املجاعــة أكــر مــن 20 مليــون مينــي . وقــت مــى، يف الوقــت الــذي تُهــدِّ

ــق تغــراً ملموســاً عــى الصعيــد اإلنســاين ؛ تتضاعــف املخــاوف  وكــون الهدنــة مل تحقِّ
مــن أن الهدنــة مجــرد ورقــة تفاوضيــة يف ملفــات ترتبــط بالقــوى اإلقليميــة والدوليــة، 
ــة  ــوأ أزم ــرون بأس ــن مي ــن الذي ــاة اليمني ــف معان ــانية لتخفي ــع إنس ــأيت بدواف ومل ت

إنســانية يف العــامل .

ومــا يؤكــد هــذه الحقيقــة هــو أنَّ الهـــــدنة مل تنعكــس إيجابــاً عى املســار الســيايس 
وتقريــب وجهــات النظــر بــن األطــراف وتهيــئ ملفاوضــات ســام حقيقــة، تفــيض إىل 
إنهــاء الحــرب، وحلحلــة امللفــات الشــائكة ؛ خصوصــاً اإلنســانية واالقتصاديــة، والتأســيس 
ــا  ــار أنَّ هدفه ــى اعتب ــة، ع ــاء والتنمي ــام والبن ــتقرار والس ــن االس ــدة م ــة جدي ملرحل
األســايس تهيئــة الظــروف للتقــدم نحــو مفاوضات بهــدف الوصول إىل تســويٍة سياســيٍة.

تبايــن األجــــندات:
عــى الرغــم مــن طــول الفــرة الزمنيــة للهدنــة األمميــة التــي اســتمرت ســتة أشــهر؛ 
ــل  ــاه ح ــراف باتج ــن األط ــة ب ــوة القامئ ــص الفج ــراً يف تقلي ــدث تأث ــا مل تُح إال أنَّه
مختلــف القضايــا وامللفــات، كــا أنَّهــا أســهمت يف زيــادة العنــف وحــدة االنقســامات 
بــن األطــراف املواليــة للتحالــف ، نتيجــة تبايــن أجنــدات الســعودية واإلمــارات ، والتــي 

انعكســت ســلباً عــى مســار الهدنــة بشــكٍل عــام .



17

الهدنة األممية في اليمن.. النجاحات واإلخفاقات والفواعل الدولية

ســاً ملــا يســمى »مجلــس القيــادة الرئــايس«  فعــى ســبيل املثــال شــكَّلت الهدنــة متنفَّ
ــية  ــاع السياس ــة األوض ــل 2022( ملعالج ــاض )إبري ــوار الري ــار ح ــكل يف إط ــذي تش ال
ــكِّل  ــه، ومل تش ــب أوراق ــادة ترتي ــف، وإع ــيطرة التحال ــق س ــة يف مناط ــة الهش واألمني
دافعــاً للُمــيض يف مســار التهدئــة، ومعالجــة األوضــاع اإلنســانية واالقتصاديــة املتفاقمة.

أمــا بالنســبة لصنعــاء ؛َّ فقــد حققــت الهدنــة انفراجــًة ولــو جزئيــة ؛ مــن خــال تســير 
رحــات جويــة مــن مطــار صنعــاء إىل العاصمــة األردنيــة عــان، وكــذا الســاح بدخــول 
ــب االســتفادة مــن  ــدة، إىل جان ــاء الحدي ــة إىل مين عــدد مــن ســفن املشــتقات النفطي
ــة  ــا الدفاعي ــر قدراته ــش، وتطوي ــبي الجي ــل ملنتس ــب والتأهي ــة يف التدري ــرة الهدن ف
ــهدتها  ــي ش ــكرية الت ــروض العس ــال الع ــه خ ــف عن ــمَّ الكش ــا ت ــو م ــة، وه والهجومي

العاصمــة صنعــاء ومحافظــة الحديــدة وغرهــا مــن املناطــق العســكرية.  

ــة  ــات اإلغاث ــهيل عملي ــة يف تس ــن الهدن ــي م ــوث األمم ــة املبع ــن مصلح ــا تكم في
اإلنســانية، وتحقيــق أكــر اخــراق منــذ بــدء الحــرب، كونهــا الهدنــة األوىل مــن نوعهــا 
ــع إىل اليمــن، بعــد إخفــاق كل مــن  ــم التوصــل إليهــا يف عهــد املبعــوث الراب ــي يت الت
ســبقه مــن مبعــويث األمــم املتحــدة إىل اليمــن يف التوصــل إىل مثلهــا، عــى الرغــم مــن 

عــدم تحقيــق خطــوات ملموســة يف الواقــع.

ــة ؛ دون تحقيــق خطــوات ملموســة يف  وبالتــايل فــإنَّ تكــرار متديــد الهدنــة األممي
ــم األوضــاع اإلنســانية  ــادة التموضــع واالنقســامات، وتفاق ــؤدي إال إىل زي ــع؛ ال ي الوق

ــٍل للحــرب فقــط . ــة واملعيشــية ، وتأجي واالقتصادي

مكاسب السعودية واإلمارات:
ــن  ــر م ــح األك ــا الراب ــارات ه ــعودية واإلم ــن أنَّ الس ــن املراقب ــر م ــرى الكث ي
ــة مــن  ــة وبناهــا التحتي ــب منشــآتها النفطي ــة، مــن خــال ضــان تجني ــة األممي الهدن
هجــات صنعــاء الصاروخيــة والطــران املســر، يف ظــل أزمــة الوقــود العامليــة الناجمــة 
ــرت ألبــو ظبــي والريــاض ضانــة لعــدم  عــن الحــرب األوكرانيــة، كــا أنَّ الهدنــة وفَّ
ــأت الظــروف الســتكال اســتعداداتها الســتقبال الســياح يف إطــار  االســتهداف، وهي

ــا قطــر. ــي تســتضيفها جارته ــامل 2022م الت ــة كأس الع االســتعدادات لبطول
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يف اإلطــار ذاتــه ؛ تزامنــت الهدنــة األمميــة مــع أزمــة الطاقــة يف العــامل، الناتجــة 
عــن العقوبــات األمريكيــة واألوروبيــة املفروضــة عــى صــادرات النفــط والغاز الروســية، 
مــا جعــل تأمــن منشــآت النفــط الســعودية والخليجيــة بشــكٍل عــاٍم مــن أي اســتهداف 

أولويــًة للمجتمــع الــدويل ؛ دون االكــراث مبعانــاة الشــعب اليمنــي .

ــا  يف املقابــل يتَّضــح أنَّ دول التحالــف ليــس لديهــا رغبــًة يف تحقيــق الســام، وإنَّ
تســعى إلعــادة التموضــع وتشــكيل تحالفــات جديــدة، وضــان عــدم اســتهداف أراضيها، 
وتحويــل املعركــة مــن عســكرية إىل اقتصاديــة ؛ مــن خــال اســتمرار القيــود املفروضــة 

عــى الشــعب اليمنــي، وإبقائــه يف حالــة الــا حــرب والــا ســلم .

ــى  ــرب ع ــعودية يف الح ــاء دور الس ــن إنه ــوة لتأم ــاً خط ــة أيض ــت الهدن ــا مثَّل ك
ــكرية  ــة العس ــدرات اململك ــتنزاف لق ــن االس ــنوات م ــبع س ــن س ــر م ــد أك ــن، بع اليم
ــا،  ــد اســتنفاد كل أوراقه ــق أي حســٍم عســكرٍي بع ــن تحقي ــن م ــة، دون أن تتمكَّ واملالي
وقــد تجــى ذلــك مــن خــال ســعي الريــاض إلعــادة تشــكيل األطــراف املواليــة لهــا، 

ــاء . ــة صنع ــدة ملواجه ــة واح ــون جبه ــا لتك ــة صفوفه ــة مللم ومحاول

كــا أن الرغبــة الدوليــة لتمديــد الهدنــة - بالرغــم مــن عــدم تحقيــق أهدافهــا-  يأيت 
د مصــادر وإمــدادات الطاقة يف الســعودية؛ ولو  يف إطــار منــع أي تصعيــٍد عســكرٍي يهــدِّ
بشــكل مؤقــت، مــع التأكيــد أنَّ الضغــوط الدوليــة ال تــؤدي إىل هدنــة تحقــق الســام؛ 

بــل مجــرد ترحيــل للمعركــة إىل آجــاٍل أخــرى .

هـدنة اقتصــــادية:
لقــد أدَّى التدهــور االقتصــادي يف اليمــن -جراء ســبع ســنوات من الحــرب والحصار- 
ــة والفقــر، وتــردي وانعــدام  ــادة البطال إىل تفاقــم األوضــاع اإلنســانية واملعيشــية، وزي
ــن  ــع مباي ــة، ودف ــة والتنمي ــات اإلغاث ــى عملي ــه ع ــى بظال ــة، وألق ــات العام الخدم

اليمنيــن نحــو املجاعــة .

وبالرغــم مــن أنَّ فــرة الهدنــة املؤقتــة شــهدت توقُّــف شــبه كي للعمليــات العســكرية 
والقصــف الجــوي، إال أنَّ ذلــك مل يكــن مجديــاً ؛ مــا مل يتزامــن مــع خطــوات لتحييــد 
االقتصــاد اليمنــي مــن االســتهداف، وتخفيــف القيــود املفروضــة عــى الــواردات، 
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ــة،  ــه اليومي ــة يلمــس أثرهــا املواطــن يف حيات ــة اقتصادي والضغــط باتجــاه وضــع هدن
خاصــًة يف ظــل االرتفــاع الكبــر لســعر رصف الريــال أمــام العمــات األجنبيــة، وانعدام 

ــل تكاليــف العيــش . مصــادر الدخــل ، وتفــي األمــراض، وعــدم القــدرة عــى تحمُّ

حيــث أدى ارتفــاع أســعار الوقــود إىل تباطــؤ األنشــطة االقتصاديــة يف اليمــن؛ خاصًة 
ــي،  ــعب اليمن ــية للش ــات األساس ــم االحتياج ــر معظ ــي توفِّ ــة ؛ الت ــة واإلنتاجي الصناعي
يف الوقــت الــذي ال تــزال أســعار املــواد الغذائيــة مرتفعــًة بشــكٍل كبــرٍ، وتفاقــم مــن 
ــكايف بالرغــم مــن الحــرب  ــام ال ــَق االهت ــك مل يل ــذاء يف اليمــن، لكــن ذل أزمــة الغ

االقتصاديــة األكــر فتــكاً باملوطــن .

الخاتمـــة:
إجــاالً ؛ نجحــت الهدنــة األمميــة يف وقــف العمليــات العســكرية بشــكل شــبه كامــل، 
ــعودية  ــتهداف الس ــف اس ــذا وق ــن، وك ــى اليم ــف ع ــران التحال ــارات ط ــاف غ وإيق
ــات  ــن الرح ــدد م ــير ع ــر، وتس ــران املس ــتية والط ــخ الباليس ــارات بالصواري واإلم
الجويــة مــن وإىل مطــار صنعــاء الــدويل، والســاح لدخــول عــدد محــدد مــن ســفن 

ــة . ــتقات النفطي املش

يف املقابــل ؛ أخفقــت الهدنــة يف تنفيــذ النقــاط األهــم بالنســبة للشــعب اليمنــي، ويف 
ــدة  ــاء الحدي ــح مين ــاء، وفت مقدمتهــا رصف الرواتــب، ورفــع الحظــر عــن مطــار صنع
بشــكل كامــل، كــا أنَّهــا فشــلت يف فتــح  الطــرق، وإطــاق رساح األرسى واملعتقلــن، 
بالرغــم مــن أنَّ هــذه النقــاط تشــكِّل يف مجملهــا أساســاً ملعالجــة األوضــاع اإلنســانية 

واالقتصاديــة، ومدخــاً لحلحلــة بقيــة امللفــات، وصــاً إىل تحقيــق الســام .

ــات مــن األطــراف، وأتاحــت  ــر مــن الخروق ــة شــهدت الكث ــة املؤقت ــا أنَّ الهدن ك
لهــا الفرصــة اللتقــاط أنفاســها وإعــادة ترتيــب صفوفهــا، واالســتعداد لجولــة عســكرية 
ــة عــى األرض،  ــة الهدن ــأي دور ملراقب ــام األمــم املتحــدة ب ــدة، يف ظــل عــدم قي جدي
ومنــع أي خروقــات، مبــا يضمــن اســتمرار وقــف إطــاق النــار، والدفــع باتجــاه تســوية 

الخافــات عــر املفاوضــات .

الهدنــة كشــفت أيضــاً أنَّ دول التحالــف ليــس لديهــا رغبــًة يف املــيض قدماً يف مســار 
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الســام، وعــدم الجديــة يف الدخــول يف مشــاورات تفــيض إىل حلــول عمليــة لتحقيــق 
ــادة  ــدة وإع ــات جدي ــكيل تحالف ــعى لتش ــا تس ــرب، وإنَّ ــاء الح ــامل وإنه ــام الش الس
ــة  ــل املعركــة مــن عســكرية إىل اقتصادي التموضــع، وضــان عــدم اســتهدافها، وتحوي

لهــا تأثــرات كارثيــة عــى املواطنــن .

يف املقابــل ؛ اتَّضــح جليــاً اهتــام القــوى الدوليــة بتمديــد الهدنــة األمميــة يف اليمن، 
ــآت  ــادر ومنش د مص ــدِّ ــات تُه ــكرٍي أو هج ــٍد عس ــع أي تصعي ــك من ــن ذل ــدف م واله
النفــط يف الســعودية، يف ظــل مــا يشــهده العــامل مــن أزمــة الطاقــة جــراء العقوبــات 
املفروضــة عــى روســيا، دون اكــراٍث باألوضــاع اإلنســانية املتفاقمــة يف اليــم ؛ جــراء 
ــٍة عــى  ــذر بكارث ــذي ين ــد ال الحــرب والحصــار وهشاشــة الوضــع االقتصــادي يف البل

مختلــف املســتويات .
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