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تقرير

رغم �سيا�سة )النف�س الطويل(..

”األمناء” القسم السياسي:
  

 أكــد مراقبــون سياســيون أن 

من  كثف  الجنويب  االنتقايل  »املجلس 

الخناق  التي تستهدف تضييق  جهوده 

عىل مليشــيات الرشعية يف الجنوب، 

ويف الوقت ذاتــه يحاول قدر اإلمكان 

اإلمســاك بزمام األمور وعدم السامح 

بانفــات األوضاع مبــا يحقق رغبة 

الرشعية، وهو ما انعكس عىل تصعيد 

االنتقايل عىل املســتويات السياسية 

الداخلية والدولية لفضح مامرســات 

الرشعية وإرغامها عىل العودة التفاق 

الرياض«.

مع  متفرقة  أحاديث  يف  وأضافوا 

»األمنــاء«: »رغم الدعــوات املتتالية 

برضورة اإلرساع يف الحسم العسكري، 

النَفس  االنتقايل ينفذ سياسة  أن  غري 

التحضري  مــع  بالتــوازي  الطويــل 

قد  إجراءات  ألي  وعســكريًا  سياسيًا 

يجد نفسه مرغاًم عليها يف املستقبل، 

ينعكس عــىل تصاعد وترية  وهو ما 

االســتعدادات العســكرية للقــوات 

األمنية  الجنوبية واألحزمة  املســلحة 

يف عدد من املحافظات الجنوبية«.

املوضوعات  إىل  »بالنظر  وتابعوا: 

االنتقايل  املجلس  هيئة  تناقشها  التي 

أســبوع  كل  الدورية  اجتامعاتها  يف 

فإن مواجهة الرشعيــة تظل العنوان 

األبــرز يف كل النقاشــات التي جرت 

عىل مدار الشهرين املاضيني ما يعني 

تكثيف الجهود التي تصــب باتجاه التعامل مع 

احتال املليشيات ملحافظة شبوة وبعض مناطق 

محافظة أبني وعدم السامح بتمدد تلك العنارص 

إىل العاصمة عدن«.

وكانــت هيئة رئاســة املجلــس االنتقايل 

الجنويب استعرضت خال اجتامعها أمس األول 

األحــد، معوقات القــوى اإلخوانية يف حكومة 

الرشعية أمام تطبيــق اتفاق الرياض، موضحة 

أن االتفاق يفرض تنفيذ الجانب السيايس املتعلق 

بتعيــني محافظ للعاصمة عــدن ومدير أمنها، 

مليشيا  وانسحاب  الحكومة،  لتشكيل  والتشاور 

أبني  الرشعيــة من  لحكومة  التابعــة  اإلخوان 

وشبوة إىل مأرب.

وطالبــت التحالف العريب بتوجيه مســار 

األمور نحو تطبيق اتفــاق الرياض، وفقا آلليته 

وجدوله الزمني املحدد يف بنوده، مشــددًة عىل 

رضورة إلــزام حكومة الرشعية بالوقف الفوري 

لتجنيــد قوى اإلرهــاب وتحشــيدهم لتفجري 

عدن  العاصمة  يف  واألمنية  العسكرية  األوضاع 

ومحافظات الجنوب.

ويف الشــأن التنظيمي، اّطلعت الهيئة عىل 

تقارير أداء رئاســة الجمعية الوطنية ولجانها، 

وتقاريــر أداء دوائر األمانة العامــة والقيادات 

ُمقدم  تقرير  إىل  باإلضافة  باملحافظات،  املحلية 

من وحدة شؤون املفاوضات.

وعىل جانب آخر نظم وفد املجلس االنتقايل 

الجنــويب يف جنيف، أمس االثنــني، عددا من 

الفعاليات، بالتزامن مع انعقاد الدورة 43 ملجلس 

األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، يف جنيف.

وشــملت الفعاليات، ندوة حقوقية بعنوان 

بحضور  الرياض«،  اتفاق  يف  السام  »مضامني 

وفود حكوميــة ومنظامت دولية، باإلضافة إىل 

عرض فلم وثائقي حول القضية الجنوبية.

ويعتزم الوفد عقد لقاءات مع ممثيل 

وشــخصيات  الدولية  املنظامت  من  عدد 

أكادمييــة مهتمــة بالشــأن الجنويب، 

الجنوب،  شــعب  معاناة  عىل  إلطاعهم 

نتيجــة تنصــل حكومــة الرشعية من 

التزاماتها الخدمية.

ممثل  املســيبيل،  الرحمن  عبد  وقال 

املجلس االنتقايل الجنويب يف جنيف: »إن 

تقرير دائرة حقوق اإلنســان يف األمانة 

املجلــس، تضمن  رئاســة  لهيئة  العامة 

التي  الجســيمة  االنتهاكات  ُجملة مــن 

ارتكبتها مليشيا اإلخوان التابعة لحكومة 

العاصمــة عدن ومحافظة  الرشعية يف 

الحوثية  االعتداءات  إىل  باإلضافة  شبوة، 

وكشف  وأبني«..  الضالع  محافظتي  عىل 

عن اعتزامه رفــع التقرير إىل املفوضية 

السامية، وتوزيعه عىل الوفود واملنظامت 

الدولية املشــاركة يف اجتامعات مجلس 

حقوق اإلنسان.

من جانبه، اعتــر املجلس االنتقايل 

الجنــويب يف محافظة شــبوة، حمات 

مليشيا اإلخوان اإلرهابية التابعة لحكومة 

الرشعية، العتقال كبار الســن واألطفال 

القمع  لسياسات  اســتمرارا  جردان،  يف 

واإلذالل ألبناء املحافظة.

وأضاف، يف بيان له السبت املنرصم، 

أن املليشيا اإلرهابية دأبت عىل انتهاكاتها 

ضد أبناء شبوة، منذ اجتياح املحافظة يف 

أغسطس / آب املايض.

ونبــه إىل أن تزايد صلف املليشــيات 

اإلخوانية، ميثل مررا ألبناء شــبوة يف 

حامية أنفســهم والدفاع عن أرسهم، والوقوف 

صفا واحدا يف وجه همجية املليشيات.

وأشار املجلس االنتقايل الجنويب يف شبوة 

إىل عدوان املليشــيات اإلخوانية خال الشــهر 

املايض عىل مناطق لقموش يف مديرية حبان.

ودعا املجلــس يف بيانه جميــع املنظامت 

واملؤسســات العاملة يف مجال حقوق اإلنسان 

املحلية والدولية إىل االضطاع بدورها اإلنساين 

يف رصد وتوثيــق جرائم االنتهاكات مليشــيا 

اإلخوان يف شبوة تجاه املدنيني.

كيف يحا�شر االنتقايل ال�شرعية يف اجلنوب؟
حت�شريات �شيا�شية وع�شكرية لالنتقايل اجلنوبي


