
 
زمانــًا  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكانًا، ويقرأ تداعياته السياسيـــة واالقتصاديــــة واألمنيــــة، 
مســتعرضًا مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 

التقديـــــرات العلميـــــة المتاحـــــة
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محادثات السعودية والحوثيين.. رغبة 
الرياض ال تكفي إلنهاء الحرب 

نقلـت وكالـة نقلـت وكالـة “أسوشـييتد بـرس”“أسوشـييتد بـرس”، عـن مسـؤول فـي األمـم المتحـدة، أن السـعودية وجماعة ، عـن مسـؤول فـي األمـم المتحـدة، أن السـعودية وجماعة 
الحوثييـن أعـادوا إحيـاء المحادثـات الثنائيـة ، حيـث يأمـل الجانبـان في تعزيز وقف إطـاق النار غير الحوثييـن أعـادوا إحيـاء المحادثـات الثنائيـة ، حيـث يأمـل الجانبـان في تعزيز وقف إطـاق النار غير 

الرسـمي، وتمهيـد الطريـق إلنهـاء الحـرب األهليـة الطويلـة.الرسـمي، وتمهيـد الطريـق إلنهـاء الحـرب األهليـة الطويلـة.

فرضـت ارتـدادات الحـرب الروسـية األوكرانيـة ضغوطـًا اقتصاديـة كبيـرة علـى كل مـن الحكومـة فرضـت ارتـدادات الحـرب الروسـية األوكرانيـة ضغوطـًا اقتصاديـة كبيـرة علـى كل مـن الحكومـة 
اليمنيـة المعتـرف بهـا دوليـًا والحوثييـن، األمـر الـذي دفـع كا الطرفيـن إلـى القبـول بوسـاطة اليمنيـة المعتـرف بهـا دوليـًا والحوثييـن، األمـر الـذي دفـع كا الطرفيـن إلـى القبـول بوسـاطة 
الماضـي،  أبريل/نيسـان  فـي مطلـع  عنهـا  اإلعـان  تـم  والتـي  لعقـد هدنـة،  المتحـدة  الماضـي، األمـم  أبريل/نيسـان  فـي مطلـع  عنهـا  اإلعـان  تـم  والتـي  لعقـد هدنـة،  المتحـدة  األمـم 
بموافقـة ودعـم مـن المملكـة العربيـة السـعودية، التـي تسـعى بدورهـا إلنهـاء ملـف الحـرب. بموافقـة ودعـم مـن المملكـة العربيـة السـعودية، التـي تسـعى بدورهـا إلنهـاء ملـف الحـرب. 
وتضمنـت الهدنـة وقـف جميـع العمليـات العسـكرية داخـل وخـارج اليمـن، علـى أمـل أن تكـون وتضمنـت الهدنـة وقـف جميـع العمليـات العسـكرية داخـل وخـارج اليمـن، علـى أمـل أن تكـون 
تلـك الخطـوات بمثابـة تمهيـد لوقـف دائـم إلطـاق النـار، والـذي مـن شـأنه أن يمهـد الطريـق تلـك الخطـوات بمثابـة تمهيـد لوقـف دائـم إلطـاق النـار، والـذي مـن شـأنه أن يمهـد الطريـق 

التفـاق سـام شـامل.التفـاق سـام شـامل.
وفـي هـذا اإلطـار سـعت الريـاض إلـى تمهيـد الطريـق إلجـراء مفاوضات مـع الحوثييـن، من خال وفـي هـذا اإلطـار سـعت الريـاض إلـى تمهيـد الطريـق إلجـراء مفاوضات مـع الحوثييـن، من خال 
تزامـن الهدنـة مـع ضغوطهـا التـي أثمـرت تزامـن الهدنـة مـع ضغوطهـا التـي أثمـرت تشـكيل مجلـس الرئاسـة اليمنـيتشـكيل مجلـس الرئاسـة اليمنـي بمكونـات سياسـية  بمكونـات سياسـية 
وعسـكرية متباينـة، وإبعـاد الرئيـس “هـادي” ونائبه اللواء “علي محسـن األحمـر”، باعتبارهما وعسـكرية متباينـة، وإبعـاد الرئيـس “هـادي” ونائبه اللواء “علي محسـن األحمـر”، باعتبارهما 
أحـد المعوقـات الرئيسـية النخـراط الحوثييـن في مفاوضات مع التحالف الـذي تقوده الرياض. أحـد المعوقـات الرئيسـية النخـراط الحوثييـن في مفاوضات مع التحالف الـذي تقوده الرياض. 
من جهة أخرى،من جهة أخرى، اسـتهدفت السـعودية من خال إطاق مباحثات مباشـرة مع إيران في العراق  اسـتهدفت السـعودية من خال إطاق مباحثات مباشـرة مع إيران في العراق 
أن ينعكـس هـذا علـى تقـدم مفاوضـات إنهاء الحرب في اليمن، كما سـعت لدى روسـيا والصين أن ينعكـس هـذا علـى تقـدم مفاوضـات إنهاء الحرب في اليمن، كما سـعت لدى روسـيا والصين 

كـي يمارسـا ضغوطـا على طهـران والحوثي لمنـع التصعيد.كـي يمارسـا ضغوطـا على طهـران والحوثي لمنـع التصعيد.
دفعـت الهدنـة التـي تـم تجديدهـا مرتيـن وانتهـت فـي مطلـع أكتوبر/تشـرين األول الماضـي، دفعـت الهدنـة التـي تـم تجديدهـا مرتيـن وانتهـت فـي مطلـع أكتوبر/تشـرين األول الماضـي، 
توقـف  حيـن  فـي  العسـكري،  نشـاطه  بضبـط  السـعودية  تقـوده  الـذي  العسـكري  توقـف التحالـف  حيـن  فـي  العسـكري،  نشـاطه  بضبـط  السـعودية  تقـوده  الـذي  العسـكري  التحالـف 
الحوثيـون عـن هجماتهـم عبـر الحـدود، ضـد السـعودية واإلمـارات، وبالرغـم من احتـرام طرفي الحوثيـون عـن هجماتهـم عبـر الحـدود، ضـد السـعودية واإلمـارات، وبالرغـم من احتـرام طرفي 

الحدث
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الصـراع الهدنـة ضمنيـا بعـد انتهائهـا في أغلب األحيان، فإن الحوثيين كانوا هم الطرف األقل التزامًا؛ الصـراع الهدنـة ضمنيـا بعـد انتهائهـا في أغلب األحيان، فإن الحوثيين كانوا هم الطرف األقل التزامًا؛ 
حيـث شـكلت هجمـات الصواريـخ والطائـرات بـدون طيـار والمدفعيـة التي قـام بها الحوثيـون حوالي حيـث شـكلت هجمـات الصواريـخ والطائـرات بـدون طيـار والمدفعيـة التي قـام بها الحوثيـون حوالي 
%97%97 مـن انتهـاكات الهدنـة، مـن انتهـاكات الهدنـة، كمـا حصـل الحوثيـون علـى تنـازالت مهمـة مـن الحكومة اليمنيـة والتي  كمـا حصـل الحوثيـون علـى تنـازالت مهمـة مـن الحكومة اليمنيـة والتي 
تشـمل فتـح مطـار صنعـاء وتخفيـف الحصـار عـن مينـاء الحديـدة، بينمـا رفضـوا الوفـاء بالتزاماتهـم تشـمل فتـح مطـار صنعـاء وتخفيـف الحصـار عـن مينـاء الحديـدة، بينمـا رفضـوا الوفـاء بالتزاماتهـم 

برفـع الحصـار عـن “تعـز” لدخـول المسـاعدات اإلنسـانية.برفـع الحصـار عـن “تعـز” لدخـول المسـاعدات اإلنسـانية.
تزامنـًا مـع انتهـاء الهدنـة انخرطـت أطـراف الصـراع المحليـة فـي حـرب اقتصاديـة حـادة، حيـث تزامنـًا مـع انتهـاء الهدنـة انخرطـت أطـراف الصـراع المحليـة فـي حـرب اقتصاديـة حـادة، حيـث 
شـنت قـوات الحوثييـن عـدة هجمـات بطائـرات بـدون طيـار علـى موانـئ النفـط فـي جنـوب اليمـن، شـنت قـوات الحوثييـن عـدة هجمـات بطائـرات بـدون طيـار علـى موانـئ النفـط فـي جنـوب اليمـن، 
مـا أدى إلـى تعطيـل صـادرات النفـط وقطـع أحـد أهـم المصادر الحيويـة إليرادات الحكومـة اليمنية، مـا أدى إلـى تعطيـل صـادرات النفـط وقطـع أحـد أهـم المصادر الحيويـة إليرادات الحكومـة اليمنية، 
وفـي المقابـل قامـت األخيـرة بتصنيـف الحوثييـن على أنهم جماعـة إرهابية، وتعهدت باسـتهداف وفـي المقابـل قامـت األخيـرة بتصنيـف الحوثييـن على أنهم جماعـة إرهابية، وتعهدت باسـتهداف 

مصالحهـم الماليـة واإلعاميـة.مصالحهـم الماليـة واإلعاميـة.
اتجهـت السـعودية مـع نهايـة الهدنـة إلـى فتـح قنـوات تواصـل مـع الحوثييـن عبـر وسـاطة مـن اتجهـت السـعودية مـع نهايـة الهدنـة إلـى فتـح قنـوات تواصـل مـع الحوثييـن عبـر وسـاطة مـن 
المسـؤولين الُعمانييـن، المسـؤولين الُعمانييـن، حيـث تسـتهدف الريـاض مـن تلـك الخطـوة ليـس فقـط اإلبقـاء علـى خفض حيـث تسـتهدف الريـاض مـن تلـك الخطـوة ليـس فقـط اإلبقـاء علـى خفض 
التصعيـد لتقليـل مخاطـر تعـرض منشـآتها النفطيـة وأهدافهـا الحيويـة لهجمات الحوثييـن، ولكن التصعيـد لتقليـل مخاطـر تعـرض منشـآتها النفطيـة وأهدافهـا الحيويـة لهجمات الحوثييـن، ولكن 

أيضـا إنهـاء الحـرب عمومـا، والتوصـل لترتيبـات نهائيـة حـول مسـتقبل اليمن. أيضـا إنهـاء الحـرب عمومـا، والتوصـل لترتيبـات نهائيـة حـول مسـتقبل اليمن. 
ترتكـز مطالـب الحوثييـن خـال المحادثات على اتفاق مكتوب ومفصل يفي بمطالبهم، ترتكـز مطالـب الحوثييـن خـال المحادثات على اتفاق مكتوب ومفصل يفي بمطالبهم، سـواء سـواء 
إنهـاء القيـود المفروضـة علـى مطـار صنعـاء ومينـاء الحديـدة ودفـع جميـع رواتب موظفـي الدولة إنهـاء القيـود المفروضـة علـى مطـار صنعـاء ومينـاء الحديـدة ودفـع جميـع رواتب موظفـي الدولة 
-بمـا فـي ذلـك إلـى األجهـزة العسـكرية واألمنيـة التابعـة للحوثييـن- مقابـل هدنـة طويلـة األجـل، أو -بمـا فـي ذلـك إلـى األجهـزة العسـكرية واألمنيـة التابعـة للحوثييـن- مقابـل هدنـة طويلـة األجـل، أو 
توقـف السـعودية عـن دعـم قـوات التحالف ومسـاهمتها بأموال إلعـادة اإلعمار مقابـل إنهاء الحر.، توقـف السـعودية عـن دعـم قـوات التحالف ومسـاهمتها بأموال إلعـادة اإلعمار مقابـل إنهاء الحر.، 

بينمـا تسـعى الريـاض إلـى التوصـل لتفاهمـات تنهي الحـرب دون االلتزام باتفـاق مكتوب.بينمـا تسـعى الريـاض إلـى التوصـل لتفاهمـات تنهي الحـرب دون االلتزام باتفـاق مكتوب.
تستشـعر السـعودية بضغـوط متزايـدة جـراء تدخلهـا المكلـف فـي اليمن، ويعود ذلـك إلى تستشـعر السـعودية بضغـوط متزايـدة جـراء تدخلهـا المكلـف فـي اليمن، ويعود ذلـك إلى عدة عدة 
أسـبابأسـباب يأتـي فـي مقدمتهـا تزايـد الفجـوة بيـن واشـنطن والريـاض حـول الحـرب فـي اليمـن، فضا  يأتـي فـي مقدمتهـا تزايـد الفجـوة بيـن واشـنطن والريـاض حـول الحـرب فـي اليمـن، فضا 
عـن اإلدانـات الدوليـة التـي تتعـرض لهـا المملكـة بسـبب األوضـاع اإلنسـانية فـي اليمـن، وكذلـك عـن اإلدانـات الدوليـة التـي تتعـرض لهـا المملكـة بسـبب األوضـاع اإلنسـانية فـي اليمـن، وكذلـك 
حالـة الفوضـى التـي تبـدو عليهـا الفصائـل المواجهـة للحوثييـن التـي تدعمها الريـاض وأبوظبي. حالـة الفوضـى التـي تبـدو عليهـا الفصائـل المواجهـة للحوثييـن التـي تدعمها الريـاض وأبوظبي. 
وسـاهمت تلـك العوامـل فـي دفـع السـعودية إلجـراء محادثـات مـع الحوثييـن بهدف إنهـاء الحرب وسـاهمت تلـك العوامـل فـي دفـع السـعودية إلجـراء محادثـات مـع الحوثييـن بهدف إنهـاء الحرب 

أو تجميدهـا وتحقيـق قـدر ضئيـل مـن االسـتقرار فـي اليمـن.أو تجميدهـا وتحقيـق قـدر ضئيـل مـن االسـتقرار فـي اليمـن.
وبالرغـم مـن جديـة مسـاعي الريـاض إلنهـاء الحـرب، فـإن الفجـوة بيـن مطالـب الحوثييـن التـي وبالرغـم مـن جديـة مسـاعي الريـاض إلنهـاء الحـرب، فـإن الفجـوة بيـن مطالـب الحوثييـن التـي 
تتزايـد باسـتمرار والخطـوط الحمـراء للسـعودية مازالـت كبيـرة؛ إذ من غير المرجـح أن تؤيد الرياض أي تتزايـد باسـتمرار والخطـوط الحمـراء للسـعودية مازالـت كبيـرة؛ إذ من غير المرجـح أن تؤيد الرياض أي 
مطالب ترسـخ الهيمنة الكاملة للحوثيين على اليمن، كما لن تعقد السـعودية صفقة دون التزامات مطالب ترسـخ الهيمنة الكاملة للحوثيين على اليمن، كما لن تعقد السـعودية صفقة دون التزامات 
واضحـة مـن الحوثييـن بشـأن أمـن الحـدود، بمـا فـي ذلـك تعهـدات بوقـف الهجمـات الصاروخيـة واضحـة مـن الحوثييـن بشـأن أمـن الحـدود، بمـا فـي ذلـك تعهـدات بوقـف الهجمـات الصاروخيـة 

والطائـرات المسـيرة علـى المملكـة، ونقـل األسـلحة الثقيلـة والبعيـدة المـدى بعيـًدا عـن الحـدود.والطائـرات المسـيرة علـى المملكـة، ونقـل األسـلحة الثقيلـة والبعيـدة المـدى بعيـًدا عـن الحـدود.
من الناحية العسـكرية؛ ال يبدو الحوثيين متحمسـين حاليا – السـيما بعد خسـائرهم فيمن الناحية العسـكرية؛ ال يبدو الحوثيين متحمسـين حاليا – السـيما بعد خسـائرهم في مأرب  مأرب 
وشـبوةوشـبوة- للمبـادرة باسـتئناف المعـارك، وربمـا يشـير عـدم إقـدام الحوثيين على شـن هجوم على - للمبـادرة باسـتئناف المعـارك، وربمـا يشـير عـدم إقـدام الحوثيين على شـن هجوم على 
محافظـة مـأرب منـذ انقضـاء الهدنـة -بالرغـم ممـا تمثلـه المحافظـة الغنيـة بالنفـط مـن أهميـة محافظـة مـأرب منـذ انقضـاء الهدنـة -بالرغـم ممـا تمثلـه المحافظـة الغنيـة بالنفـط مـن أهميـة 

حيويـة- إلـى حقيقـة األوضـاع العسـكرية للحوثييـن في الوقـت الراهنحيويـة- إلـى حقيقـة األوضـاع العسـكرية للحوثييـن في الوقـت الراهن. . 
فـي الوقـت نفسـه، يواجـه الحوثيـون مشـاكل اقتصاديـة معقـدة، فـي الوقـت نفسـه، يواجـه الحوثيـون مشـاكل اقتصاديـة معقـدة، فبالرغـم مـن سـيطرتهم فبالرغـم مـن سـيطرتهم 
علـى مؤسسـات الدولـة إال أن حقـول النفـط والغـاز التـي توفـر مصـدر حيـوي لإليـرادات ال تـزال خـارج علـى مؤسسـات الدولـة إال أن حقـول النفـط والغـاز التـي توفـر مصـدر حيـوي لإليـرادات ال تـزال خـارج 
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ال يسـتهدف الحوثيـون فقـط تحقيـق أقصـى فائـدة مـن المفاوضـات مـع السـعودية، ولكـن ال يسـتهدف الحوثيـون فقـط تحقيـق أقصـى فائـدة مـن المفاوضـات مـع السـعودية، ولكـن 
األهـم مـن ذلـك أنهـم يصـرون علـى أن توقـف الحـرب لن يكون من خـال محادثات متعـددة األطراف األهـم مـن ذلـك أنهـم يصـرون علـى أن توقـف الحـرب لن يكون من خـال محادثات متعـددة األطراف 
اليمنيـة  الفصائـل  اليمنيـة يسـتبعد جميـع  الفصائـل  يسـتبعد جميـع  الريـاض  ثنائـي مـع  اتفـاق  عبـر  المتحـدة، ولكـن  األمـم  الريـاض برعايـة  ثنائـي مـع  اتفـاق  عبـر  المتحـدة، ولكـن  األمـم  برعايـة 
األخـرى، لكـن وبالرغـم مـن ضعـف فاعليـة المجلـس الرئاسـي، فـإن مكوناتـه التـي تمثـل طيفـا األخـرى، لكـن وبالرغـم مـن ضعـف فاعليـة المجلـس الرئاسـي، فـإن مكوناتـه التـي تمثـل طيفـا 
واسـعا مـن أصحـاب المصالـح المتباينـة، وتسـتمد دعمهـا مـن مصـادر مختلفـة، يمكـن أن يـؤدي واسـعا مـن أصحـاب المصالـح المتباينـة، وتسـتمد دعمهـا مـن مصـادر مختلفـة، يمكـن أن يـؤدي 
اسـتبعادها مـن المحادثـات إلـى عرقلـة جهـود تحويـل أي اتفـاق بيـن السـعودية والحوثييـن إلـى اسـتبعادها مـن المحادثـات إلـى عرقلـة جهـود تحويـل أي اتفـاق بيـن السـعودية والحوثييـن إلـى 

تسـوية سياسـية دائمـة.تسـوية سياسـية دائمـة.
مـن غيـر المرجـح أن تسـفر جولـة المحادثـات الحاليـة بيـن السـعودية والحوثييـن عـن اتفـاق حـول مـن غيـر المرجـح أن تسـفر جولـة المحادثـات الحاليـة بيـن السـعودية والحوثييـن عـن اتفـاق حـول 
القضايـا الجوهريـة المتعلقـة بإنهـاء الحـرب القضايـا الجوهريـة المتعلقـة بإنهـاء الحـرب وتقاسـم السـلطة وآليـة توزيـع عائـدات تصديـر النفـط وتقاسـم السـلطة وآليـة توزيـع عائـدات تصديـر النفـط 
والغـاز وإدارة موانـئ البحـر األحمـر؛ وحتـى القضايـا الجزئيـة الراهنـة مثـل فـك الحصـار عـن مدينـة والغـاز وإدارة موانـئ البحـر األحمـر؛ وحتـى القضايـا الجزئيـة الراهنـة مثـل فـك الحصـار عـن مدينـة 
تعـز، ودفـع الرواتـب التـي يطالـب بهـا الحوثيون، فما زال مـن غير المؤكد أن يحـدث توافق حولها تعـز، ودفـع الرواتـب التـي يطالـب بهـا الحوثيون، فما زال مـن غير المؤكد أن يحـدث توافق حولها 

قريبا.قريبا.
توافـر عوامـل إطالـة أمـد الهدنـة متمثلة في اسـتمرار أزمات الغذاء والوقـود الحادة في اليمن، توافـر عوامـل إطالـة أمـد الهدنـة متمثلة في اسـتمرار أزمات الغذاء والوقـود الحادة في اليمن، 
وكذلك دخول السـعودية في مفاوضات مع الحوثيين، ال يعني أن أيا من أطراف الصراع المختلفة وكذلك دخول السـعودية في مفاوضات مع الحوثيين، ال يعني أن أيا من أطراف الصراع المختلفة 
ال تسـعى إلى تعزيز قوتها العسـكريةال تسـعى إلى تعزيز قوتها العسـكرية وانتظار اللحظة المناسـبة السـتئناف القتال وتوجيه ضربات  وانتظار اللحظة المناسـبة السـتئناف القتال وتوجيه ضربات 
موجعـة لآلخـر، ونتيجـة لتلـك المعادلـة التـي تحكـم المشـهد اليمنـي؛ فـإن تأخـر الوصـول إلـى موجعـة لآلخـر، ونتيجـة لتلـك المعادلـة التـي تحكـم المشـهد اليمنـي؛ فـإن تأخـر الوصـول إلـى 

تسـوية سياسـية سـيعني أن جولـة أخـرى مـن الحرب ال مفـر منها.تسـوية سياسـية سـيعني أن جولـة أخـرى مـن الحرب ال مفـر منها.

سـيطرتهم، األمـر الـذي يجعلهـم فـي وضـع اقتصـادي أسـواء مقارنـة بالحكومـة اليمنيـة.سـيطرتهم، األمـر الـذي يجعلهـم فـي وضـع اقتصـادي أسـواء مقارنـة بالحكومـة اليمنيـة.
ترتكـز التكتيـكات التفاوضيـة للحوثييـن علـى المشـاركة فـي جهـود وسـاطة األمـم المتحـدة ترتكـز التكتيـكات التفاوضيـة للحوثييـن علـى المشـاركة فـي جهـود وسـاطة األمـم المتحـدة 
والمحادثـات الثنائيـة مـع السـعودية، بينمـا يواصلـون زيـادة المطالـب مـع إظهـار اسـتعدادهم والمحادثـات الثنائيـة مـع السـعودية، بينمـا يواصلـون زيـادة المطالـب مـع إظهـار اسـتعدادهم 
للحـربللحـرب سـواء علـى الجبهـة الداخليـة أو التلويح بمواصلـة الهجمات الجوية على السـعودية واإلمارات  سـواء علـى الجبهـة الداخليـة أو التلويح بمواصلـة الهجمات الجوية على السـعودية واإلمارات 

كوسـيلة للضغـط ودفـع األطـراف األخـرى إلـى تقديـم تنـازالت كبيـرة لمنـع تجـدد القتـال.كوسـيلة للضغـط ودفـع األطـراف األخـرى إلـى تقديـم تنـازالت كبيـرة لمنـع تجـدد القتـال.
علـى الجانـب اآلخـر ال يبـدو أن الفصائـل التـي تشـكل المجلـس الرئاسـي الجديـد سـيكون لديهـا علـى الجانـب اآلخـر ال يبـدو أن الفصائـل التـي تشـكل المجلـس الرئاسـي الجديـد سـيكون لديهـا 
تأثيـر كبيـر علـى مسـار المحادثـات بيـن السـعودية والحوثييـن؛ تأثيـر كبيـر علـى مسـار المحادثـات بيـن السـعودية والحوثييـن؛ إذ تعانـي تلـك الفصائـل مـن صراعـات إذ تعانـي تلـك الفصائـل مـن صراعـات 
داخلية، وانخرطت بعضها في قتال للسـيطرة علىداخلية، وانخرطت بعضها في قتال للسـيطرة على  محافظة شـبوهمحافظة شـبوه في أغسـطس/آب الماضي،  في أغسـطس/آب الماضي، 
الـذي وقـع بيـن قـوات المجلـس االنتقالـي الجنوبـي وألويـة العمالقـة مـن جهـة )كاهمـا مدعـوم الـذي وقـع بيـن قـوات المجلـس االنتقالـي الجنوبـي وألويـة العمالقـة مـن جهـة )كاهمـا مدعـوم 
انتقـل  كمـا  أخـرى.  اإلصـاح مـن جهـة  لحـزب  المواليـة  الحكوميـة  الجيـش  اإلمـارات(، وقـوات  انتقـل مـن  كمـا  أخـرى.  اإلصـاح مـن جهـة  لحـزب  المواليـة  الحكوميـة  الجيـش  اإلمـارات(، وقـوات  مـن 
التوتـر إلـى محافظـة حضرمـوت بيـن نفـس األطـراف وأطـراف فاعلـة محليـة. كمـا توجد التوتـر إلـى محافظـة حضرمـوت بيـن نفـس األطـراف وأطـراف فاعلـة محليـة. كمـا توجد توتـراتتوتـرات بين بين  
قـوات “المجلـس االنتقالـي” وقـوات “المقاومـة الوطنيـة” بقيـادة “طارق صالح”، وهمـا من أبرز قـوات “المجلـس االنتقالـي” وقـوات “المقاومـة الوطنيـة” بقيـادة “طارق صالح”، وهمـا من أبرز 

الفصائـل التـي تحظـى بدعـم واسـع مـن أبوظبـي. الفصائـل التـي تحظـى بدعـم واسـع مـن أبوظبـي. 
أي مفاوضـات  المجلـس وتهميـش دوره فـي  الحـد مـن فاعليـة  األزمـات فـي  تلـك  أي مفاوضـات تسـببت  المجلـس وتهميـش دوره فـي  الحـد مـن فاعليـة  األزمـات فـي  تلـك  تسـببت 
مسـتقبلية، وهـو األمـر الـذي مسـتقبلية، وهـو األمـر الـذي وافـق توقعاتنـاوافـق توقعاتنـا فـي أسـباب، فـي أسـباب، عندمـا أشـرنا إلـى أن التحـدي الرئيسـي  عندمـا أشـرنا إلـى أن التحـدي الرئيسـي 
الـذي سـيواجه المجلـس، هـو مـدى اسـتطاعته البقـاء كتحالف متماسـك تحت قيـادة موحدة قادرة الـذي سـيواجه المجلـس، هـو مـدى اسـتطاعته البقـاء كتحالف متماسـك تحت قيـادة موحدة قادرة 

علـى مواجهـة الحوثييـن سـواء فـي الحـرب أو المفاوضـات.علـى مواجهـة الحوثييـن سـواء فـي الحـرب أو المفاوضـات.

ص 03
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