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مقدمة

السعودية:

ًل: تشخيص الوضع الراهن: أوَّ

ــر  ــة توت ســم بالمراوحــة، إلَّ أنَّ ثمَّ ــي فــي اليمــن يتَّ ــن أنَّ المشــهد السياســي واألمن بالرغــم ِم

واســتنفار فــي عــدد ِمــن الملفــات، وِمنهــا العالقــات الســعودية مــع الحوثييــن، والتــي ســيكون 

ــر القائــم فــي محافظــة حضرمــوت بســبب مســاعي  وتُّ ــة الملفــات، والتَّ لهــا انعكاســاتها علــى بقيَّ

"المجلــس النتقالــي" الجنوبــي فــي فــرض ســيطرته العســكرية علــى المحافظــة، والنقســامات 

القائمــة بيــن أعضــاء "مجلــس القيــادة الرئاســي"، ومــا ُيشــاع عــن مناقشــات لتغييــر فــي الحكومة، 

ــن الحوثييــن ِمــن إعاقــة تصديــر  رات الناجمــة عــن تمكُّ طــوُّ مــا تغييــر فــي المجلــس نفســه، والتَّ وربَّ

ــرعية" قــرارات خطيــرة فــي الجانــب القتصــادي قــد يكــون لهــا  خــاذ الحكومــة "الشَّ فــط، واتِّ النَّ

ــرعية"، وأوضــاع المواطنيــن المعيشــية،  داعيــات الســلبية علــى وضــع الســلطة "الشَّ الكثيــر ِمــن التَّ

ــر تهديــدات كبيــرة للســلطة المحليــة فــي مــأرب، ومحيطهــا القبلــي والجغرافــي. وقــد توفِّ

لت فــي  هــذه الورقــة تســعى لتشــخيص الواقــع الراهــن، ِمــن خــالل رصــد وتحليــل أبــرز التحــوُّ

ــرة فــي الواقــع العســكري والسياســي فــي اليمــن خــالل المرحلــة الراهنــة،  القــوى الرئيســة المؤثِّ

وافــق علــى هدنــة إنســانية، ومحاولة بلــورة مقارباتها للمرحلة القادمة، واشــتقاق  وتحديــًدا منــذ التَّ

ــرة فــي المشــهد. هــات المحتملــة للقــوى الرئيســة المؤثِّ ســيناريوهات فــي ضــوء التوجُّ

ــرة  ينســاق تشــخيص الوضــع القائــم إلــى تحديــد التطــورات الجوهريــة فــي القــوى الرئيســة المؤثِّ

ــراع، ونعنــي بالتحديــد: المملكــة العربيــة  فــي الشــأن اليمنــي فــي المرحلــة الراهنــة ِمــن الصِّ

ي،  حــاد األوربِّ ــعودية، وجماعــة الحوثــي، ومجلــس القيــادة الرئاســي، والوليــات المتحــدة، والتِّ السُّ

هاتهــا فــي المســتقبل الزمنــي القريــب، بمــا يســاعدنا علــى رســم ووصــف  مــع ذكــر أهــم توجُّ

ــة. الســيناريوهات المحتمل

رات عقــد مؤتمــر المشــاورات اليمنيــة- اليمنيــة، وتشــكيل مجلــس القيــادة  اقتضــت تطــوُّ

ــد،  ــة للتجدي ة شــهرين قابل ــة إنســانية لمــدَّ ــى هدن ــه، الموافقــة عل الرئاســي، ونقــل الســلطة الي

ــز التنفيــذ مــع بدايــة شــهر أبريــل 2022م،  دخلــت حيَّ
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ــع  ــت )2022م(، وم ــر الفائ ــة شــهر أكتوب ــع بداي ــد م ــر هــذا التجدي ــن، وتعثَّ تي ــمَّ تجديدهــا مرَّ وت

هــذا فقــد اســتمرَّ العمــل بمضمــون الهدنــة بصــورة غيــر رســمية، فقــد انتظــم دخــول ســفن نقــل 

ــة  ــى العاصمــة األردني ــاء إل ــن مطــار صنع ــة ِم ــذا الرحــالت الجوي ــدة، وك ــاء الحدي ــى مين فــط إل النَّ

ــان(، وبقــي مســتوى العمليــات العســكرية فــي حالــة انخفــاض كمــا كان عليــه فــي وقــت  )عمَّ

ا. ــة رســميًّ ســريان الهدن

وفــي مقابــل لغــة التهديــد التــي أبداهــا الحوثيــون، عمــدت الســعودية إلــى فتــح قنــوات للحــوار 

ــد ِمن وجودهم(،  معهــم، تــارة تحــت لفتة إنســانية )تبادل كشــوفات األســرى والمفقودين، والتأكُّ

وتــارة أخــرى ِمــن خــالل الوســاطة، حيــث جــرى تفعيــل الوســيط العمانــي إلدارة مفاوضــات غيــر 

ــة فــي شــأن  مباشــرة مــع جماعــة الحوثــي، دون أن يصــل األمــر إلــى الســتجابة لمطالبهــم، وخاصَّ

يــاض( جملــة ِمــن الضغــوط علــى "المجلــس النتقالــي"  الرواتــب. وفــي مســار آخــر، مارســت )الرِّ

الجنوبــي، لضبــط ســلوكه فــي إطــار مجلــس القيــادة الرئاســي، بمــا فيهــا منــع عيــدروس الزبيــدي 

تــة )عــدن(، ورفــض مســاعيه لفــرض ســيطرته العســكرية علــى  ِمــن العــودة إلــى العاصمــة المؤقَّ

حضرمــوت،.. إلــخ.

ــرت  ــرت الهدنــة لجماعــة الحوثــي ظروًفــا أفضــل للتقــاط أنفاســها، وترتيــب أوراقهــا، كمــا وفَّ وفَّ

نــة الســلوك الوظيفــي"  فرصــة لفــرض أجندتهــا الفكريــة، كمــا هــو الحــال فــي موضــوع "مدوِّ

رات التعليميــة فــي التعليــم مــا قبــل الجامعــي.  وعقــد مؤتمــر للتهيئــة لتغييــر المناهــج والمقــرَّ

غيــر أنَّ الهدنــة جعلتهــم ُعرضــة -فــي المقابــل- لضغــوط شــعبية وإعالميــة واســعة، بســبب عــدم 

هــا -أي الهدنــة-  ــف الحــرب، كمــا إنَّ ــر المــوارد، وتوقُّ فيــن، بالرغــم ِمــن توفُّ بــات الموظَّ صــرف مرتَّ

ــخصيات المتنافســة داخــل الجماعــة للظهــور علــى الســطح. دفعــت الصــراع بيــن األجنحــة والشَّ

وتقــوم مقاربــة جماعــة الحوثــي للمرحلــة المقبلــة علــى ممارســة الضغــط ِمــن خــالل األدوات 

العســكرية، لالســتمرار فــي إعاقــة تصديــر النفــط ِمــن قبــل الحكومــة الشــرعية، وإرســال رســائل 

تهديــد لدولتــي "التحالــف العربــي"،
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الحوثيون:



ــب فــي  صلُّ ــعودية واإلمــارات، بإمكانيــة اســتهداف مناطــق إســتراتيجية فيهمــا؛ وعلــى التَّ السُّ

المواقــف تجــاه القضايــا التــي تطرحهــا األطــراف الدوليــة، باســتثناء أمــور يســيرة؛ وكذلــك علــى 

اســتمرار القبضــة األمنيــة فــي مناطــق ســيطرتهم.

ــاء  ــا بإنه ــاره معنيًّ ــي باعتب ــادة الرئاســي" للمجتمــع الدول ــس القي ــم "مجل ــة لتقدي ــاءت الهدن ج

الحــرب، والوصــول إلــى تســوية سياســية مــع الحوثييــن. وقــد كانــت الهدنــة مناســبة إلعــادة 

ناتــه،  ــا، غيــر أنَّ التناقــض الكبيــر بيــن مكوِّ ــرعية"، المعتــرف بهــا دوليًّ ترتيــب وضــع الســلطة "الشَّ

ناتــه الرئيســة؛ خاصــة بعــد  ى إلــى إثــارة الصــراع والتنافــس بيــن مكوِّ وغيــاب الحــرب مــع الحوثييــن أدَّ

ــن "المجلــس النتقالــي" الجنوبــي ِمــن الســيطرة علــى بعــض المناطــق فــي محافظــة شــبوة،  تمكُّ

هــه  ده فــي محافظــة أبيــن، وتوجُّ ــام، تلــى ذلــك تمــدُّ علــى إثــر معــارك احتدمــت خــالل عــدد ِمــن األيَّ

للســيطرة علــى محافظتــي حضرمــوت والمهــرة.

وإضافــة إلــى ذلــك، تدهــور وضــع "مجلــس القيــادة الرئاســي" بشــكل أكبــر بفعــل أمريــن: امتناع 

الســعودية واإلمــارات عــن تحويــل األمــوال التــي وعدتــا بهــا كوديعــة فــي البنــك المركــزي، وبشــكل 

ــا، بعــد  رة بـــ)60,000( برميــل يوميًّ فــط، المقــدَّ ــن الحوثييــن ِمــن إيقــاف تصديــر النَّ أكبــر بفعــل تمكُّ

هجماتهم.

خــذ  ــم يتَّ ــة"، ل ــار جماعــة الحوثــي جماعــة "إرهابي ــي اعتب وباســتثناء قــرار مجلــس الدفــاع الوطن

فــط، ولــم ُيظهــر أيَّ  المجلــس أيَّ إجــراء عســكري يوقــف الحوثييــن عــن ضــرب موانــئ تصديــر النَّ

حالــف" لتحويــل أمــوال الوديعــة  ُجهــد -علــى األقــل ِمــن الناحيــة العلنيــة- للضغــط علــى دولتــي "التَّ

خــذ أيَّ إجــراءات حقيقيــة لترشــيد اإلنفــاق المبالــغ فيه لــدى الحكومة،  دتــا بهــا، كمــا لــم يتَّ التــي تعهَّ

رات، ِمــن خــالل  جــه إلــى تحميــل المواطنيــن األعبــاء الناتجــة عــن تلــك التطــوُّ وعوًضــا عــن ذلــك اتَّ

ــي،  ى "المجلــس القتصــادي األعلــى" قــرارات برفــع أســعار الغــاز والنفــط المحلِّ خــاذ مــا ُيســمَّ اتِّ

والكهربــاء، وســعر الــدولر الجمركــي، وهــي أمــور ســتكوي ظهــور المواطنيــن، 
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مجلس القيادة الرئاسي:
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وقــد تدفــع المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة "مجلــس القيــادة الرئاســي" نحــو حالــة واســعة ِمــن 

ف الضغــوط الشــعبية علــى الحوثييــن، وتحيلهــا نحــو  هــا ســتخفِّ الفوضــى والضطرابــات، كمــا أنَّ

الحكومــة الشــرعية.

الرئيــس  إدارة  اليمــن، وعلــى األرجــح أنَّ  تــدرك الوليــات المتحــدة تعقيــدات الصــراع فــي 

ــر فــي ملــف الهدنــة اإلنســانية  عثُّ األمريكــي، "جــو بايــدن"، تعانــي ِمــن خيبــة أمــل؛ فقــد حرمهــا التَّ

عيــد الدولي،  فــي اليمــن ِمــن توظيفــه فــي دعايتهــا السياســية داخــل الوليــات المتحــدة وعلــى الصَّ

هــا ل تســتطيع أن تعكــس حنقهــا فــي شــكل خطــاب وسياســية عدائيــة تجــاه  واألشــد ِمــن ذلــك أنَّ

ــن أعاقــوا  ــادة- هــم َم ــس القي ــى مجل ــاض ول حت ي ــس الرِّ ــن -ولي الســعودية، بســبب أنَّ الحوثيي

تجديــد الهدنــة، بــل أظهــروا بالتــوازي مــع ذلــك سياســات تحــرج اإلدارة األمريكيــة، وِمنهــا ســجن 

فيــن فــي ســفارتها فــي صنعــاء. موظَّ

ت اإلدارة األمريكية إلى تحميل الحوثيين مســئولية الفشــل في تجديد الهدنة، وانتقدت  اضطرَّ

جهــت بضغوطهــا  هــا اتَّ ســلوكهم تجــاه فــكِّ الحصــار عــن تعــز، وغيرهــا ِمــن المواضيــع، غيــر أنَّ

غــط  ــى اإلمــارات، فبقــدر مــا تريــد الضَّ العمليــة نحــو الســعودية و"مجلــس القيــادة الرئاســي"، وحتَّ

ئاســي" التعويــل  هــا تريــد أن تقطــع علــى الســعودية و"مجلــس القيــادة الرِّ علــى الحوثييــن، فإنَّ

علــى العمــل العســكري؛ فقــد أعلــن المبعــوث األمريكــي الخــاص إلــى اليمــن، فــي مقابلــة مــع 

تلفزيــون العربــي الجديــد، فــي العاشــر ِمــن ديســمبر الماضــي )2022م(، بــأنَّ أمريــكا لــن تســمح 

ــى بعــض التصريحــات  ا فــي اليمــن، فــي إشــارة إل أليِّ طــرف بالعتقــاد أنَّ هنالــك حــالًّ عســكريًّ

هــم أبلغــوا اإلمــارات  ــن والســعوديين،..  وأوضــح بأنَّ ــن المســئولين اليمنيي ــة لعــدد ِم التصعيدي

بالقلــق األمريكــي حيــال تعاطــي اإلمــارات مــع عــدد ِمــن القضايــا فــي اليمــن.

عاطــي مــع الحــرب فــي اليمــن، علــى العمــل  ــل أهــمُّ مالمــح المقاربــة األمريكيــة فــي التَّ وتتمثَّ

هــا تعمــل  هــا ل تســتطيع بمفردهــا حــلَّ األزمــة فــي اليمــن، وأنَّ مــع دول المنطقــة، فقــد أعلنــت بأنَّ

مــع الســعودية وســلطنة ُعمــان واإلمــارات لتأميــن الهدنــة فــي اليمــن،

الوليات المتحدة:
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جاه  وممارســة الضغــوط علــى مختلــف األطــراف بمــا يجعلهــا تقبــل بتجديــد الهدنــة والمضــي باتِّ

التســوية عبــر المــرور فــي مســار متتابــع، يعمــل علــى تأميــن الهدنــة اإلنســانية، وصــوًل إلــى وقــف 

ــة  ــى إشــراك األطــراف فــي مفاوضــات سياســية تفضــي فــي نهاي ــمَّ العمــل عل ــار، ث إطــالق الن

فــاق شــامل. األمــر إلــى اتِّ

ــا يضفــي علــى  حيــث أنَّ الملفــات المرتبطــة بالصــراع فــي اليمــن تتداخــل بصــورة كبيــرة، ممَّ

مــا يكــون ِمــن  المشــهد اليمنــي المزيــد ِمــن التركيــب والتعقيــد، وحالــة عاليــة ِمــن عــدم يقيــن، ربَّ

رنا- السياســية الســعودية تجــاه الصراع  ــر المفتاحــي، وهــو -فــي تصوِّ المناســب اإلمســاك بالمتغيِّ

بشــكل عــام،

ــي المتعاطــف بشــكل مســتمر مــع الحوثييــن، وتقديمهــم كأقلية  حــاد األوربِّ بخــالف موقــف التِّ

ــي موقــف أكثــر حزًمــا تجــاه الحوثييــن؛  ــًرا إلــى تبنِّ ــي مؤخَّ ت دول التحــاد األوربِّ مضطهــده، اضطــرَّ

ــي إلــى عــدن، ومحافظــة  فعلــى إثــر زيــارة قامــت بهــا بعثــة وســفراء عــدد ِمــن دول التحــاد األوربِّ

تعــز، صــدر بيــان عــن التحــاد انتقــد فيــه موقــف الحوثييــن ِمــن الســالم، كمــا انتقــد موقــف 

د وحــدة "مجلــس القيــادة الرئاســي"، والمخالــف  ــه يهــدِّ "المجلــس النتقالــي"، والــذي وصفــه بأنَّ

ييــن التقــاط صــور  للموقــف الدولــي الداعــم للوحــدة اليمنيــة. كمــا رفــض عــدد ِمــن الســفراء األوربِّ

شــطير. تذكاريــة فــي عــدن بوجــود علــم التَّ

ــق الســفير الفرنســي تصريحــات، لصحيفــة الشــرق  ــي أطل ــان التحــاد األوربِّ ــوازي مــع بي وبالتَّ

رهــا  األوســط، هاجــم فيهــا مواقــف الحوثييــن وإيــران، وأعلــن أنَّ اســطوانة المظلوميــة التــي يكرِّ

الحوثيــون لــم تعــد كافيــة إلقنــاع أحــد، وأنَّ العالــم بــدأ يفتــح عينيــه علــى حقيقــة جماعــة الحوثــي، 

ور  ــًدا علــى الــدَّ هــا تقيــم نظــام رعــب وتدميــر للمجتمــع اليمنــي بــكلِّ فئاتــه، مؤكِّ والتــي أوضــح أنَّ

الســلبي الــذي تمارســه إيــران فــي دعــم الحوثييــن، وعــدم ضغطهــا عليهــم لصالــح الســالم، رغــم 

امتالكهــا أدوات التأثيــر عليهــم.

ي: حاد األوربِّ التِّ

ثانًيا: السيناريوهات المحتملة:
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ههــا نحــو الحوثييــن علــى وجــه التحديــد، حيــث أنَّ موقفهــا ِمــن مســارات التهدئة والتســوية  وتوجُّ

رات فــي  ــة استشــراف التطــوُّ ــل ومحاول أو الحــرب قــد يكــون حاســًما، واعتمــاده كمدخــل للتحلي

المســتقبل القريــب.

ــل العســكري، فــي 26 مــارس 2015م، والــذي  ومــع أنَّ الســعودية هــي ِمــن بــادرت بالتدخُّ

ــا رئيًســا فــي الحــرب القائمــة، إلَّ أنَّ األمــر لــم يعــد  ــى أبريــل 2022م، وأصبحــت طرًف اســتمرَّ حتَّ

كذلــك، علــى األقــل خــالل الثمانيــة األشــهر الســابقة التــي أعقبــت العمــل بالهدنــة، إذ لــم يُعــد ِمــن 

ــعودية ِمــن الصــراع فــي اليمــن، ومــا إذا كانــت ل تــزال  الواضــح مــا هــو الموقــف الحقيقــي للسُّ

مــع الحــرب أم ل؟ وإذا كانــت كذلــك فبــأيِّ صــورة )مباشــرة أو غيــر مباشــرة(؟ وبــأيِّ مســتوى؟ 

؟ وأيــن  ر للحــلِّ وإلــى أي حــدود ُيمكــن أن تصــل؟ وإذا كانــت مــع إنهــاء الحــرب، فمــا هــو التصــوُّ

تنتهــي حــدوده؟

عوبــة، إذ غالًبــا  والحقيقــة أنَّ محاولــة اإلحاطــة بإجابــات تلــك األســئلة يعــدُّ أمــًرا شــديد الصُّ

مــا تحــاط السياســة الســعودية بالكثيــر ِمــن الغمــوض، لعتمادهــا بشــكل كبيــر علــى المنــاورة، 

وتفضيلهــا للعمــل عبــر قنــوات غيــر مُعلنــة فــي الغالــب؛ فهــي خــالل الشــهور الثمانيــة، وبشــكل 

مــا  مقصــود أو غيــر مقصــود، تبعــث فــي نفــس الوقــت بالكثيــر ِمــن الرســائل غيــر الواضحــة، وربَّ

المتناقضــة.

عــة للــدور الســعودي  وحيــث أنَّ األمــر كذلــك، فــال ُبــدَّ ِمــن محاولــة رســم مســارات متوقَّ

فــي المرحلــة المقبلــة، إذ أنَّ دورهــا - كمــا ســبق - هــو األكثــر تأثيــًرا فــي الصــراع، وفــي تحديــد 

جاهاتــه، مــع ضــرورة اإلشــارة إلــى أنَّ الــدور الســعودي ل يعمــل فــي فضــاء مطلــق، إذ هــو بدوره  اتِّ

دات والعوامــل الضابطــة، بعضهــا داخلــي )يرتبــط باألوضــاع الســعودية  يخضــع لجملــة ِمــن المحــدِّ

صــل بطبيعــة األوضــاع فــي اليمــن وتعقيداتهــا، ومواقــف القــوى  الداخليــة(، والبعــض اآلخــر متَّ

أثيــر القــوي لألطــراف اإلقليميــة والدوليــة. اليمنيــة، فضــاًل عــن التَّ
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ــا، بمعنــى أنَّ العوامــل األساســية التــي تنتــج المشــهد  جاهيًّ ــل هــذا الســيناريو مســاًرا اتِّ يمثِّ

ــي فــإنَّ التجاهــات الرئيســة فــي هــذا  السياســي العــام فــي اليمــن، ســتبقى كمــا هــي، وبالتال

المشــهد بشــكل عــام ستســتمر، وهــذا يعنــي أنَّ الحــرب لــن تحســم خــالل الفتــرة المنظــورة )ثالثــة 

ــح أن  إلــى أربعــة أشــهر كحــدٍّ أقصــى(، ِمــن خــالل تســوية سياســية أو عمــل عســكري، إذ ِمــن المرجَّ

ــراد الوضــع الحالــي )هدنــة غيــر رســمية(، وقــد يحــدث تجديــد للهدنــة،  تعمــل الســعودية علــى اطِّ

ــج تســوية، وســيكون ســلوك  ــة تنت ي ــى مفاوضــات جدِّ ــا للوصــول إل ــع به ف ــدم الدَّ ــع ع ــن م ولك

فيــن  بــات الموظَّ ــى وإن تــمَّ صــرف مرتَّ ــه، ولكــن بدوافــع مختلفــة، فحتَّ وجُّ الحوثييــن خادًمــا لهــذا التَّ

فــي المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة الحوثييــن فــإنَّ ذلــك لــن يكــون بشــكل مســتمر.

ئاســي فــي  يــاض( لمجلــس القيــادة الرِّ مــه )الرِّ عــم الــذي تقدِّ وفــي بعــد آخــر، يســتمرُّ مســتوى الدَّ

ــن المســتبعد أن تنقــل األمــوال  ــث ِم ــة، حي ــب القتصادي ــة فــي الجوان الحــدود القائمــة، وخاصَّ

ــرعية"  ضــت مناطــق ســيطرة "الشَّ ــى البنــك المركــزي فــي عــدن إلَّ إذا تعرَّ ــة بالوديعــة إل الخاصَّ

لحالــة عاليــة ِمــن الفوضــى، نتيجــة قــرارات المجلــس القتصــادي األعلــى األخيــرة.

يــاض( علــى ضغوطهــا علــى "المجلــس النتقالــي" الجنوبــي، لضبــط  ــع أن ُتبِقــي )الرِّ كمــا يتوقَّ

ــارة الفوضــى فــي  ــن إث ــك منعــه ِم ــادة الرئاســي"، بمــا فــي ذل ــس القي ســلوكه فــي إطــار "مجل

محافظــة حضرمــوت، أو إيقــاف عمــل اللجنــة العســكرية المعنيــة بدمــج التشــكيالت العســكرية.

وســية- األوكرانيــة، والجفــاء القائــم  يدعــم هــذا الســيناريو: انشــغال المجتمــع الدولــي بالحــرب الرُّ

بيــن القيــادة الســعودية واإلدارة األمريكيــة، وعــدم توافــر عوامــل الحســم العســكري، أو القبــول 

ســبة لـ"مجلــس القيــادة الرئاســي". بتســوية سياســية بالنِّ

ل في التالي: عة تتمثَّ رات فإنَّ المسارات المتوقَّ ر ِمن مؤشِّ وفي ضوء ما يتوفَّ

ــر عــدد ِمــن العوامــل التــي تعمــل علــى إنهــاء الحــرب، علــى األقــل  يســتند هــذا الســيناريو إلــى توفُّ

فــي صورتهــا الشــاملة؛ ومــن ذلــك: أنَّ الســعودية تمتلــك موقًفــا غيــر معلــن يعمــل علــى إنهــاء 

الحــرب، والخــروج ِمــن مســتنقعها،

ل: استمرار األوضاع الراهنة: السيناريو األوَّ

السيناريو الثاني: العمل على فرض إنهاء الحرب:
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ربــات الموجعــة والمحرجــة ِمــن قبــل الحوثييــن، ولــم ينعكــس  ضــت لعــدد ِمــن الضَّ هــا تعرَّ ذلــك أنَّ

ة  مة بقــوَّ هــا تبــدو مســلِّ هــذا األمــر علــى اســتعدادها العســكري للتعامــل مــع هــذا الخطــر، وأنَّ

الحوثييــن، وتعمــل علــى تحاشــي تكــرار تلــك الضربــات؛ وِمــن ذلــك أيًضــا محدوديــة دعمهــا 

لـ"مجلــس القيــادة الرئاســي"، ســواء فــي الجانــب السياســي أو القتصادي أو العســكري، وأن هذا 

الدعــم ل يرقــى إلــى الســتعداد لخــوض معركــة عســكرية مــع الحوثييــن، بقــدر مــا هــو يعمــل علــى 

نــات "الشــرعية"، وإغراقهــا فــي الفوضــى، للقبــول فــي األخيــر بتســوية سياســية  إضعــاف مكوِّ

ســق مقــولت هــذا الســيناريو مــع الموقــف األمريكــي الــذي يرفــض علًنــا  مــع الحوثييــن. وتتَّ

ــى وإن كان تحــت رعايــة دولــة اإلمــارات وليــس الســعودية؛ كمــا  العــودة إلــى العمــل العســكري، حتَّ

ــي وإن لدواعــي وذرائــع إنســانية وسياســية. حــاد األوربِّ أنَّ هــذا هــو جوهــر التِّ

لــون خطــًرا  ينطلــق هــذا الســيناريو ِمــن فرضيــات معاكســة، فالحوثييــن بوضعهــم الحالــي يمثِّ

يــاض( خــالل  ســاهل معــه، وأنَّ غايــات مــا قامــت بــه )الرِّ ا علــى الســعودية ل يمكــن التَّ إســتراتيجيًّ

ــي  ــر الظــروف لكســر المشــروع الحوث ــاورة واكتســاب الوقــت، وتوفي الشــهور الســابقة هــو المن

ــا، كمــا أنَّ هامــش المنــاورة قصيــر للغايــة، وأنَّ  ــا وخلخلتــه داخليًّ ا، بعــد عزلــه اجتماعيًّ عســكريًّ

ــا أن تجبــر الســعودية للتســليم بمطالــب الحوثييــن، وهــو أمــر مســتبعد، أو أن  رات إمَّ التطــوُّ

ا ِمــن  ض لضربــات عســكرية موجعــة ِمــن قبــل جماعــة الحوثــي، وهــو مــا يقتضــي ِمنهــا ردًّ تتعــرَّ

ــح هــذا الســيناريو أنَّ اســتمرار منــاورة الســعودية ســيدفع بجماعــة الحوثــي  خــالل حــرب شــاملة. يرجِّ

مــا فــي اإلمــارات، وهــذه الضربــات قــد  لشــنِّ هجمــات علــى مناطــق مختلفــة فــي الســعودية، وربَّ

ــة التشــكيالت إلــى  فــع بالجيــش الوطنــي وبقيَّ يــاض( إلــى الدَّ تكــون موجعــة، وهــو مــا قــد يدفــع )الرِّ

الدخــول فــي معــارك واســعة مــع الحوثييــن.

يدعــم هــذا الســيناريو وجــود رغبــة دوليــة متفاوتــة لحــدوث انكســار جزئــي يعيــد الحوثييــن إلــى 

ــر ظروًفــا أفضــل -ِمــن وجهــة نظرهــم- لتجديــد الهدنــة، والمضــي فــي  طاولــة المفاوضــات، ويوفِّ

المســار التفاوضــي.

السيناريو الثالث: عودة المعارك العسكرية:
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