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الحدث:

يف 6 ســبتمرب )الجــاري(، ســقط 12 قتيــًا وعــدد ِمــن الجرحــى، ِمــن عنــارص “الحــزام 

األمنــي”، التابــع لـ”املجلــس االنتقــايل” الجنــويب، املــوايل لإلمــارات، إثــر هجوم 

ــًدا يف 3  ــام، وتحدي ــك بأي ــل ذل ــا1. وقب ــه الحًق ــن تبني ــدة” ع ــم “القاع ــن تنظي أعل

ســبتمرب، بــث التنظيــم رســالة مرئيــة مســجلة، عــرب منصتــه اإلعاميــة »املاحــم«، 

ظهــر فيهــا »آكام ســوفيول أنــام«، مدير مكتــب األمــم املتحدة للســامة واألمن 

يف اليمــن، مــع أربعــة ِمــن زمائــه، مختطفــن لــدى التنظيــم، وهــو يناشــد األمم 

املتحــدة واملجتمــع الدويل أن يســتجيبوا ملطالب التنظيم إلنقاذ حياتهــم. وكان 

املوظفــون قــد اختطفــوا منــذ 11 فربايــر املــايض، يف مديريــة لــودر مبحافظــة 

أبــن، عندمــا كانــوا يف طريقهــم إىل مدينــة عــدن، بعــد اســتكاملهم مــا وصــف 

بأنــه »مهمــة ميدانيــة«2. ويف أبريــل املــايض، عــاودت عنارص التنظيم انتشــارها 

وتحركاتهــا يف مناطــق موديــة والوضيــع واملحفــد، مبحافظــة أبــن، وشــوهدت 

أطقــم مطليــة باللــون األســود، وترفــع أعــام التنظيــم، تجــول يف تلــك املناطــق 

للمــرة األوىل منــذ ســنوات.

هــذه العــودة املفاجئــة لتنظيــم »القاعــدة«، وظهــوره يف بعــض املحافظــات 

ــة  ــه بطبيع ــًددًا، وعاقت ــور مج ــباب الظه ــول أس ــدة ح ــئلة ع ــرح أس ــة، تط الجنوبي

األجنــدات التــي متارســها األطــراف املختلفــة يف حركتهــا عــى الواقــع، واآلثــار 

واملــآالت التــي ميكــن أن تنتهــي إليهــا أوضــاع املحافظــات الجنوبيــة يف ضــوء 

ــويب،  ــايل« الجن ــس االنتق ــن »املجل ــاب« لتمك ــة اإلره ــة »محارب ــتخدام الفت اس

املــوايل لإلمــارات، ِمــن هــذه املحافظــات بشــكل منفــرد، وهــو مــا تحــاول هــذه 

الورقــة اإلجابــة عليــه.

)https://marebpress.net/news_details.php?sid=186939( :1. انظر: مأرب برس، يف: 6/9/2022م، عى الرابط التايل

)https://shortest.link/3Z2e( :2. انظر: إندبندنت عربية، يف: 4/9/2022م، عى الرابط التايل
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»الرشعية« االنتقال ِمن الدولة إىل الكيانات:

اعتمــدت دولتــا »التحالــف العــريب«، الســعودية واإلمــارات، منــذ ســنوات، سياســة 

متكــن األطــراف املوالية لهام عــى األرض، يف املحافظات الجنوبية والرشقية، 

ــات  ــة، ككيان ــية واإلعامي ــا السياس ــكرية، وأذرعه ــا العس ــاء قدراته ــال بن ــن خ ِم

ــة  ــاء الرشعي ــع إضف ــت، م ــا يف ذات الوق ــردة عليه ــة، ومتم ــن الدول ــتقلة ع مس

ــة  ــاق الحكوم ــت تس ــي كان ــمية الت ــات الرس ــال االتفاق ــن خ ــا، ِم ــة عليه القانوني

»الرشعيــة« لهــا قــرًا مثــل »اتفــاق الريــاض«، األول والثــاين. واتخــذت الدولتــان 

يف ســبيل ضــامن حركــة هــذه األطــراف املواليــة لهــام بــكل حريــة وأمــان، وتعزيز 

نفوذهــا وهيمنتهــا عــى األرض عســكريا، ِمــن خــال دخولهــا يف مواجهــات ضــد 

قــوات الجيــش واألمــن اليمنيــة، التابعة لـــلحكومة الرشعية، بغرض إقصــاء القوى 

السياســية املواليــة لـ«الرشعيــة« عــن املشــهد، ثــاث تكتيــكات، هــي:

- اســتغال ورقــة الحــويث، والتلويــح بهــا، والتهديــد بســحب الدعــم واإلســناد 

الــازم للجيــش الوطنــي، مــع منعــه ِمــن بنــاء منظومــة عســكرية متامســكة 

وخطــوط إمــداد لوجســتية آمنــة.

- دفع التشــكيات املسلحة »األحزمة األمنية« و«النخبة« و«ألوية العاملقة«، 

املواليــة لإلمــارات، إلعاقــة »مجلــس القيــادة الرئــايس«، وإعــادة هيكلــة 

ــال  ــة، وإح ــة والرشقي ــق الجنوبي ــة، يف املناط ــكرية واألمني ــة العس الرتكيب

القــوى االنفصاليــة محــل مؤسســات الجيــش واألمــن الســابقتن، تحــت الفتــة 

مواجهــة: املوالــن للفريــق عــي محســن األحمــر، نائــب رئيــس الجمهوريــة 

الســابق، ونفــوذ »التجمع اليمنــي لإلصاح«، أكــرب األحزاب السياســية املوالية 

لـ«الرشعيــة« واملنــارصة لها.
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- اســتثامر ملــف »اإلرهــاب«، لكســب التأييــد الــدويل، ال ســيام األمريــي ِمنــه، 

ســواء باتهــام املخالفــن لـ«املجلــس االنتقــايل« يف املحافظــات الجنوبية 

والرشقيــة بأنهــم »قاعــدة«، أو متعاونــن معهــا3، واعتبــار أن مــا يقــوم بــه 

ِمــن مواجهــات مــع الجيــش الوطنــي واألجهــزة األمنيــة الوحدويــة هــو يف 

إطــار الحــرب عــى »اإلرهــاب«؛ أو ِمــن خــال ترك تنظيــم »القاعــدة« يتمدد يف 

مناطــق معينــة، كــام حدث يف املــكا، يف عــام 2015م، إلعطــاء املربر لتدخل 

القــوات التابعــة للســعودية واإلمــارات لبســط نفوذهــا عمليــا عــى األرض.

محافظة أبني.. تأميًنا لشبوة ومدخالً لحرضموت:

تقــع محافظــة أبــن جغرافيــا بن محافظتــي عدن وشــبوة، وتشــكل حاضنة لبعض 

األلويــة العســكرية املواليــة للرئيــس »هــادي«، الــذي ينتمــي إليهــا قبليــا. وِمن 

ــواء  ــوة، والل ــند الره ــادة س ــايس، بقي ــرس رئ ــواء أول ح ــة: الل ــذه األلوي ــم ه أه

الخامــس مشــاة، بقيــادة ســند امليــري، مبنطقــة موديــة، واللــواء ثالــث حامية 

رئاســية، بقيــادة لــؤي الزامــي، وهــو ِمــن أقــوى األلويــة، ويتمركــز يف منطقة 

عكــد، مبديريــة لــودر، وهــي منطقة جبلية إســرتاتيجية تطــل عى طريــق مودية. 

ــف  ــذا كان موق ــة، ل ــاء املحافظ ــى أبن ــة ع ــذه األلوي ــارص ه ــة عن ــب غالبي وتحس

هــذه األلويــة مؤيــًدا لـ«الرشعيــة« ممثلــة بـ«هــادي«، ورافًضــا ومواجًهــا لتمــدد 

»االنتقــايل« فيهــا.

ــا، أواخــر شــهر أغســطس )املنــرم(، حــزب »اإلصــاح«، ببيــع أســلحة  ــرًا اتَّهمــت وســائل إعــام تابعــة لـ«االنتقــايل«، مموَّلــة إماراتيًّ 3. مؤخَّ

لـ«القاعــدة«، يف مناطــق يف مديريتــي الوضيــع وموديــة يف أبــن؛ مضيفــة أنَّ قــوَّات املجلــس حصلــت عــى أدلــة تكشــف تــورُّط 

ــوز، يف:  ــاح ني ــر: الصب ــدة«. انظ ــاح« و«القاع ــن »اإلص ــدة ب ــة وطي ــود عاق ــت إىل وج ــم؛ ولفت ــابًقا( للتَّنظي ــش )س ــاح الجي ــع س ــزب ببي الح

)https://shortest.link/3YNP( التــايل:  الرابــط  عــى  29/8/2022م، 
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ــت  ــذي عمل ــايس«، وال ــادة الرئ ــس القي ــكيل »مجل ــادي«، وتش ــة »ه ــد إزاح وبع

اإلمــارات عــى متكــن حلفائهــا فيــه، وعقــب ســيطرة »االنتقــايل« عــى عاصمــة 

محافظــة شــبوة )عتــق(، شــهر أغســطس املــايض، أصبحــت األلويــة العســكرية 

مبحافظــة أبــن، واملواليــة للرئيــس »هــادي«، بــن خيارين، إما التســليم لقــرارات 

»مجلــس القيــادة« العســكرية، والتــي يتحكــم بهــا عيــدروس الزبيــدي، باعتبــاره 

رئيــس اللجنــة العســكرية باملجلــس، وإمــا أن تواجــه تحــت الفتــة التمرد، كــام جرى 

مــع قــوات الجيــش واألمــن بشــبوة، أو تحــت الفتــة »اإلرهــاب«، كــام يجــري العمــل 

عليــه يف الوقــت الراهــن. وبالتــايل أصبحــت خيــارات هــذه األلويــة محــدودة يف 

ظــل غيــاب الســند الســيايس لهــا.

ويســعى »املجلس االنتقايل« 

الجنــويب لضم هــذه املحافظة 

بدعــم  نفــوذه،  مناطــق  إىل 

إمــارايت، لضــامن بقــاء شــبوة 

محصنة ضد أي تحرك يســتهدف 

إىل  فيهــا  األمــور  اســتعادة 

أن  كــام  الطبيعــي.  وضعهــا 

املنــاخ  يهيــئ  »االنتقــايل« 

للتمــدد نحــو حرضمــوت )الداخــل/ الــوادي( الســتكامل هيمنتــه عــى املحافظــات 

الجنوبيــة والرشقيــة، لــذا كان ال بــد ِمــن حســم األمــور يف أبــن، لضــامن خطــوط 

الدعــم واإلمــداد، وإنهــاء أي بــؤر مقاومــة ميكــن أن تنبعث يف الخطــوط الخلفية 

ــه. لتحركات
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وتــأيت عمليــة »ســهام الرشق« العســكرية، التــي أطلقها »املجلــس االنتقايل« 

الجنــويب، مســاء االثنــن 22 أغســطس، حســب مزاعمــه لتطهــر محافظــة أبــن 

ــة  ــات الحكوم ــن مؤسس ــض ِم ــة«، دون تفوي ــات »اإلرهابي ــا بالجامع ــن يصفه مم

»الرشعيــة«، لتعزيــز ســيطرته عــى محافظــة أبــن.

وبحســب بيــان صــدر عــن قــوات »االنتقــايل«، بثتــه قنــاة خاصــة بــه، فــإن »العمليــة 

ــة،  ــات الجنوبي ــن املحافظ ــة ب ــات الرابط ــة الطرق ــدف إىل حامي ــكرية ته العس

وإيقــاف تهريــب األســلحة واملمنوعــات عــرب الرشيــط الســاحي ملحافظــة أبن«، 

كــام تهــدف إىل تأمــن تحــرك القــوات الجنوبيــة بــن العاصمــة عــدن ومحافظــات 

ــات  ــرد أو عملي ــز أي مت ــم وتعزي ــر دع ــة خط ــرة، وإزال ــوت وامله ــبوة وحرضم ش

»إرهابيــة« محتملــة يف محافظــات الجنــوب، ال ســيام شــبوة وحرضمــوت. وقــال 

رئيــس اإلدارة العامة للشــئون الخارجية بـ«االنتقايل«، محمد الغيثي، عرب حســابه 

عــى تويــرت: إن »جهــود مكافحــة اإلرهــاب التــي تبذلهــا قواتنا الباســلة تســتوجب 

ِمــن رشكائنــا، عــى املســتوى اإلقليمــي والــدويل مضاعفــة الدعــم، ملــا متثلــه 

الجامعــات اإلرهابيــة ِمــن تهديد حقيقي عى مصالح ومســتقبل الجميــع«4، وهو 

خطــاب »يغــازل« الغــرب لتمكــن »االنتقايل« ِمــن فرض ســيطرته يف الجنوب تحت 

مــربر »الحــرب عــى اإلرهــاب«.

وبالرغم من ســيطرة اإلنتقايل عى عاصمتي شــبوة وأبن إال أن دخول تشــكياته 

العســكرية، املحســوبة عى منطقتي الضالــع ويافع، وهــام املنافس التاريخي 

ملنطقتــي أبــن وشــبوة، قــد يســتفز أبناء شــبوة وأبــن، ويدفعهــم نحو خيــارات 

املواجهــة، وذلك العتبارات تاريخية وسياســية واجتامعية.

)https://shortest.link/3Zwd( :4. انظر: موقع العرب، يف: 23/8/2022م، عى الرابط التايل
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»القاعدة« التوظيف املتعدد:

أصبــح ملف »اإلرهاب« يف اليمن نتيجــة للراعات بن األطراف الداخلية والخارجية 

أداة ِمــن أدوات الــراع التــي تســتخدمها أطــراف ضــد أخــرى، يف محاولــة لكســب 

التأييــد الــدويل ورشعنــة مــا تقــوم بــه هــذه األطــراف مــن جرائــم وانتهــاكات، ال 

ســيام يف ظــل سياســات الــدول الغربيــة يف املنطقــة العربيــة، والتــي تــويل 

قضيــة »محاربــة اإلرهــاب« اهتامًمــا أكــرب، عــى حســاب قضايــا وهمــوم شــعوب 

ــة  ــتوى األنظم ــى مس ــدها ع ــي تنش ــاح الت ــر واإلص ــة، ورضورات التغي املنطق

الحاكمــة والســلطات القامئــة. وهــي سياســات دفعــت الــدول الغربيــة للســكوت 

وغــض الطــرف عــن جرائــم األنظمــة الحاكمــة، أو القــوى والجامعــات التــي ترفــع 

شــعار »محاربــة اإلرهــاب«، يف حــن متــارس أبشــع صــوره ضــد املخالفــن لهــا، 

: منها

- الحوثيون:

كان الرئيــس »صالــح« أول األطــراف توظيًفــا لهــذا امللــف األمني الخطــر؛ ثم جاءت 

جامعــة الحــويث، املواليــة إليــران، لتتبــع ذات السياســة موظفــة شــعار »محاربــة 

ــة  ــا الهادف ــر عملياته ــدة« يف متري ــة كـ«القاع ــامت اإلرهابي ــاب« والتنظي اإلره

للقضــاء عــى املخالفن وبســط الســيطرة. وقــد أعلن زعيــم الجامعــة، عبدامللك 

الحــويث، يف أكــر ِمن مناســبة، عن قيامهــم مبواجهة تنظيم »القاعــدة«. وهو 

مــا جعل واشــنطن توجــه وكالة االســتخبارات املركزيــة )يس. آي. إيــه.( يف صنعاء 

بتكثيــف تعاونهــا مــع مليشــيات )أنصــار اللــه(، التــي يقودهــا عبدامللك الحــويث5؛ 

ورغــم متــرد الحوثيــن عــى الدولــة واســتيائهم عــى العاصمــة صنعــاء، يف 21 

ســبتمرب 2014م، ظــل اهتــامم واشــنطن محصــورا يف »محاربــة اإلرهــاب«، بــرف 

النظــر عــن انهيــار املنظومــة السياســية واألمنية والعســكرية للدولــة اليمنية.

)https://shortest.link/3ZuH( :5.انظر: العريب الجديد، يف: 29/1/2015م، عى الرابط التايل
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وقــد قدمــت الحكومــة »الرشعية« أدلــة أمنية أدانــت ِمن خالها اســتخدام جامعة 

الحــويث لـ«التنظيــم« ضد مناهــي مرشوعها، وِمن بــن هذه األدلــة توفر ماذ 

آمــن لتحركاتــه يف محافظــة البيضــاء، وإطــاق عنــارص لــه ِمــن ســجون املخابــرات 

يف صنعــاء. وكان وزيــر الخارجيــة اليمنــي، أحمــد عــوض بن مبارك، تحــدث -منتصف 

مايــو املــايض- عــن وجــود تقاريــر عــدة للحكومــة اليمنيــة، توضــح مــدى التعــاون 

والتنســيق بــن الحوثيــن والتنظيــامت »اإلرهابيــة«، مثــل »القاعــدة« و«داعــش« 
خــال عمليــات االغتيــاالت واالختطافــات، وغرهــا ِمــن األعــامل »اإلرهابية«.6

- االنتقايل:

يف الجانــب اآلخــر، يتبع »املجلس 

املحافظــات  يف  االنتقــايل« 

سياســة  والرشقيــة  الجنوبيــة 

الحوثيــن يف الشــامل، ِمــن خال 

بـ«اإلرهــاب«،  مخالفيــه  اتهــام 

وتقديــم ذاتــه كحليــف مؤمتــن 

عــى  »الحــرب  يف  للغــرب 

اإلرهــاب«، وِمــن ثــم توظيــف هذا 

الشــعار يف ســياق تربيــر املواجهــات املســلحة ضــد أي مخالــف لــه؛ لــذا تتهــم 

وســائل إعامــه قيــادات يف األجهــزة األمنيــة والقــوات العســكرية مناهضــة 

لهيمنــة »االنتقــايل« بأنهــا »قاعــدة«، أو تتعــاون مــع »القاعــدة«.

)https://shortest.link/3Z2e( :6.انظر: إندبندنت عربية، يف: 4/9/2022م، عى الرابط التايل
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وقــد جــاء يف كلمــة رئيــس »املجلــس االنتقــايل«، عيــدروس الزبيــدي، يف 

افتتاحيــة انعقــاد الــدورة الرابعــة ملــا توصــف بأنهــا »الجمعيــة الوطنيــة«، يف 

ــا واســتعادة  مدينــة عــدن، تحــت شــعار »اســتكامل تنفيــذ اتفــاق الريــاض مطلبن

ــة  ــاب معرك ــع اإلره ــا م ــوب[: »إن معركتن ــة الجن ــا دول ــد به ــا« ]يقص ــة غايتن الدول

وجوديــة، منــذ وطــأت جحافــل الغــزاة دعــاة اإلرهــاب والتطــرف والفكــر الضــال أرض 

الجنــوب الطاهــرة صيــف عــام 1994م، بنــاء عــى فتاواهــم التكفرية التــي أرادت 

أن تجعــل ِمــن أرض الجنــوب موطًنــا بديــًا للجامعــات اإلرهابيــة، لكســـر إرادة شــعب 

الجنــوب، وِمــن أجــل تهديــد األمــن والســلم الدوليــن«، وأردف: أن »تلــك الجامعــات 

اإلرهابيــة عاثــت فســادًا مبامرســة الرتهيــب الفكــري، وتغيــر مناهــج التعليــم، 

وخلــق بــؤر متطرفــة، وتنفيــذ أعــامل االغتيــاالت والتفجــرات والقتــل الجامعــي«، 

وجــدد التأكيــد عى »املضـــي قدًمــا يف محاربة الجامعات اإلرهابيــة واملتطرفة، 

حتــى تأمــن وحاميــة الجنــوب ِمــن هــذه اآلفــة، بالرغــم ِمــن اإلمكانيــات املحــدودة 

والجهــود الفرديــة«7.

ويف ســياق آخــر حــاول رئيــس »املجلــس االنتقــايل«، عيــدروس الزبيــدي، تقديم 

ــل عــن »مجلــس القيــادة الرئــايس« يف »محاربــة  »االنتقــايل« الجنــويب كممثِّ

اإلرهــاب«، مطالبًــا اإلدارة األمريكيــة بدعــم القــوات األمنيــة، ويف مقدمتهــا 

»قــوات مكافحــة اإلرهــاب« وقــوات خفــر الســواحل، للقيــام بدورهــا وإنجــاز 

مهامهــا املناطــة بهــا يف هــذا الجانــب؛ جــدد الســفر األمريــي لــدى اليمــن، 

»ســتيف فاجــن«، عــرب اتصــال مــريئ، التــزام حكومة بــاده بدعــم »مجلــس القيادة 

الرئــايس«، وحكومــة املناصفــة، واســتعدادها لتقديــم الدعــم للقــوات األمنيــة، 

ويف طليعتهــا »قــوات مكافحــة اإلرهــاب« وقــوات خفــر الســواحل للقيــام 
ــش«.8 ــدة« و«داع ــي »القاع ــاب« تنظيم ــة »إره ــا يف محارب مبهامه

7. انظر: صحيفة الشارع، 16/6/2021م، عى الرابط التايل:

)/https://alsharaeanews.com/2021/06/16/35697(

)https://stcaden.com/news/17875( :8. انظر: املوقع الرسمي للمجلس االنتقايل، يف: ٢٠٢٢/7/٥م، عى الرابط التايل
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مستقبــل املحافظــات الجنــوبية والرشقيـــة: 

بنــاء عى املعطيات الســابقة، والسياســات املتبعــة، ِمن قبل األطــراف اإلقليمية 

والدوليــة واملحليــة، وضعــف »مجلــس القيــادة الرئــايس«، ويف ظــل مســعى 

»املجلس االنتقايل«، املوايل لإلمارات، لإلمســاك بســلطة املحافظات الجنوبية 

ــوى  ــه والق ــة خصوم ــاب« لتصفي ــى اإلره ــرب ع ــف »الح ــتغاله مل ــردًا، واس منف

السياســة املختلفــة معــه، فــإن مســتقبل املحافظــات الجنوبيــة والرشقية يتجه 

نحــو إحــدى الســيناريوهات التاليــة، ِمــن هــذه الســيناريوهات:

السيناريو األول: اتجاه قوات االنتقايل والعاملقة نحو املحافظات الرشقية:

يفــرتض هذا الســيناريو أن تتجه قــوات »املجلس االنتقــايل« و«ألوية العاملقة«، 

ــم  ــتندة إىل تحك ــرة، مس ــوت وامله ــي حرضم ــو محافظت ــارات، نح ــة لإلم املوالي

عيــدروس الزبيــدي بقــرارات »املجلــس الرئــايس« العســكرية، لفــرض ســيطرتها 

عــى املحافظتــن، وتفكيــك قــوات املنطقــة العســكرية األوىل والثانيــة، إمــا 

بــذات التكتيــك الــذي اتبــع مبحافظــة شــبوة )إقاالت قيــادات عســكرية وأمنيــة(، أو 

تحــت ذات الافتــة التــي اســتخدمت يف أبــن )محاربــة اإلرهــاب(.

ويبدو أن هذا السيناريو هو األقرب للتحقق نظرًا للمعطيات التالية:

الرئــايس« اقتصاديــا  تجــاه »املجلــس  الســعودي املرتاخــي  1- املوقــف 

وعســكريا؛ ورغبة الرياض يف رضب القوى القبلية الرافضة للوجود الســعودي 

ــرة.  يف امله

2- تكثيــف أبــو ظبــي جهودهــا لتمكــن حلفائهــا يف املحافظات الرشقيــة، ِمن 

خــال الدعــم اللوجســتي، وتجيــر املوقف الســعودي لصالحهم.

3- غيــاب التنســيق والتعــاون بــن األطــراف املناوئــة لانفصــال، مبــا يف ذلــك 

ــايس«. ــس الرئ ــودة يف »املجل املوج
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4- ضعــف وتشــتت القــوى الجنوبيــة الرافضــة لسياســات اإلمــارات و«املجلــس 

االنتقــايل«.

هــذا باإلضافة إىل أن هذا الســيناريو يعتمد عى املوقــف األمريي والربيطاين 

تجــاه قضية »اإلرهــاب«، ونظرتهام لكيفية التعامل مــع هذا امللف.

السيناريو الثاين: التوقف عسكريا واالنتقال لرتتيبات سياسية:

ينطلــق هــذا الســيناريو ِمــن فرضيــة قيــام الريــاض وأبــو ظبــي بإيقــاف العمليــات 

العســكرية يف املحافظــات الجنوبيــة والرشقيــة، ودعــم »املجلــس الرئــايس« 

اقتصاديــا ولوجســتيا وسياســيا إلدارة املرحلــة االنتقاليــة، وتثبيــت األمــن يف 

ــو  ــوىض. وه ــن الف ــد ِم ــا ملزي ــايس«، تجنبً ــس الرئ ــة لـ«املجل ــق الخاضع املناط

ســيناريو ضعيــف التحقــق، وإن ظــل محتمــل الحــدوث.

السيناريو الثالث: انكسار »املجلس االنتقايل«:

يــرى هــذا الســيناريو أن إدارة »املجلــس االنتقــايل« للمناطــق التــي تخضــع 

ــار  ــتؤهل النفج ــي، س ــس مناطق ــبوة، بنف ــن وش ــدن وأب ــيام ع ــيطرته، ال س لس

شــعبي عــارم يف هــذه املحافظات، وانطاق مقاومة مســلحة ضــد »االنتقايل« 

الســتعادة أبنــاء املحافظــة قرارهم وإدارتهم لشــئون مناطقهم التي يعتقدون 

أنهــم هــم أحــق بهــا.

قيــادة االنتقــايل تعــي ذلــك، وقــد بــدأت بالرتتيــب لتحالفــات مختلفــة، لكنهــا تظل 

هشــة وهامشــية، فــدون أي حيز ِمــن الحريات واملشــاركة يف الســلطة واإلدارة، 

عــى قاعــدة دميقراطيــة ســليمة، ويف ظــل غيــاب الدولــة الجامعــة، ومــع حالــة 

اإلقصــاء والتهميــش ِمــن قــوى وافدة عى هــذه املنطقة، ســتكون املحافظات 

الجنوبيــة بــؤرة لــراع متعــدد األقطــاب مــا ســيصعب عملية األمــن واالســتقرار.




