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”األمناء” تقرير / عــــــالء عـــادل حـــنش:
 

بعد مــرور أربعة أشــهر عىل توقيع 
اتفــاق الرياض بني املجلــس االنتقايل 
الجنويب وحكومة الرشعية اليمنية دون 
أي مســتجد، ودون أن تلتــزم الرشعية 
بتنفيــذ مــا عليها مــن بنــود، وجب أن 
نتوقف عند هذه الفرتة الطويلة ال سيام 
إذا علمنــا أن االتفاقية نصت عىل تنفيذ 
أهم البنود خالل شهرين، ونحن اليوم 

تجاوزنا الشهرين بشهرين آخرين!.
وبحسب سياســيني، فإن مرور هذه 
الفــرتة الطويلة عــىل االتفاقية دون أي 
جديد يضعهــا يف موقف حرج، وموت 
رسيــري، األمــر الــذي ُيلــزم التحالف 
بتحرك عاجل وفوري إلنهاء هذا الركود.

وكان االنتقــايل الجنــويب والرشعية 
اليمنيــة وقعا اتفــاق الرياض يف قرص 
الرياض  الســعودية  بالعاصمة  الياممة 
 ،2019 الثــاين  نوفمرب/ترشيــن   5 يف 

ونحن اليوم يف مارس/آذار 2020.

مصري اتفاق الرياض بعد )4( أشهر
سياسيون ومحللون تحدثوا عن مرور )4( 
أشــهر عىل اتفاق الرياض، ومستقبله، وماذا 

يجب عىل االنتقايل والتحالف فعله.
وبهذا الصــدد، قال لـ«األمنــاء« الباحث 
واملحلل  الكاتب  األوســط،  الرشق  يف شؤون 
السيايس السعودي خالد الزعرت: »أعتقد تفعيل 
الضغط عىل الرشعية اليمنية من قِبل التحالف 
العريب أمر يف غاية األهمية؛ ألنه إذا استمرت 
الحالة التي يعيشها اليمن والتي يحكمها حالة 
التعنت والعرقلة من قبــل الرشعية أو أطراف 
محســوبة عليها فإن هذا يعنــي العودة إىل 
مربع الصفر، أي إىل ما قبــل اتفاق الرياض 
وحوار جدة، وهــذه خطوة خطرية ألنها تهدد 
بالعبث باملكتســبات واإلنجازات العســكرية 
والسياســية التــي تحققت يف ســبيل دحر 
اإلرهاب الحــويث الذي يحاول قــدر اإلمكان 
االستفادة من حالة التوتر والتأزم التي تحاول 
بعض األطراف املحســوبة عــىل الرشعية أن 

الحويث  أيضا  الوضع نحوها، ويسعى  تقود 
لالستفادة من حالة الخيانات املتفشية داخل 
الرشعية والتي تربز بشكل واضح من خالل 
باتجاه  تحركات بعض مســؤويل الرشعية 

املحور القطري والرتيك«.
وعن مــاذا يجب عــىل االنتقايل فعله، 

أضاف الزعرت: »لعــل املتابع لطريقة تعاطي 
املجلس االنتقايل مع األحداث اليمنية خاصة 
انتهاكات وعراقيــل من قبل أطراف الرشعية 

يتعامل  االنتقــايل  أن  يجد  الريــاض  التفاق 
بالنفــس الطويل، وإطالة الصــرب، وهي بال 
بالحفاظ  اهتاممه  شــك خطوة تعكس مدى 
عىل االتفاق وتركيــز الجهود ملحاربة اإلرهاب 
الحويث، ولكن إذا اســتمر الوضع عىل ما هو 
عليه، فإن لغة الصــرب والنََّفس الطويل أعتقد 
لن تكون هي اللغة التــي تتواكب مع املرحلة 

ومتغرياتهــا وتطوراتها، وهــو بالتايل ما 
يفرض عىل االنتقــايل تفعيل الضغط عىل 
الرشعية إلجبارهــا عىل تحديد موقفها من 
االتفــاق إذا ما كانت لديهــا رغبة حقيقية 
بتنفيذ االتفاق و هذا يعطي االنتقايل حرية 

للتحرك وفق ما يفرضه عليه الضغط الشعبي 
يف الجنوب«.

أما الصحايف صالح السقلدي فقد اعترب، 
وبعد مرور )4( أشــهر عىل توقيعه، أن اتفاق 
الريــاض بات يف حالة مــوت رسيري، حيث 
االتفاق يف حالة موت  قال لـ«األمناء«: »بات 
رسيري، وبحاجــة إىل إنعاش لبث الروح فيه 
من جديد، وهو األمر الذي بوســع السعودية 
إن هــي حزمت قرارها وأشــهرته  تفعله  أن 
بوجه الطرف املعرقل والــذي هو )الرشعية(، 
ولــن يتأىت هــذا التحرك الســعودي دون أن 
يكــون لالنتقايل دور يف حــث اململكة عىل 
الضغط عىل الطرف اآلخر، كام أن عليه حشد 
كل الطاقــات املحلية واملاكنة الدبلوماســية 

بالخــارج، فبدون هذا التحــرك من االنتقايل 
لن يكون بوسع الســعودية فعل يشء، فهي 
واقع تحت حجريت رحــى االبتزاز اإلصالحي 

والضغوطات العسكرية عىل حدودها«.
الســيايس  املحلل  لـ«األمناء«  أكد  بدوره، 
والعســكري العميد خالد النــي أن: »حزب 
الســيايس  القرار  اإلصالح املســيطر عــىل 
والعســكري للرشعية عمل عىل إفشال اتفاق 
الرياض من لحظاته األوىل من خالل التحايل 
الذي كان ميارســه عىل األرض، فبعد أن وقع 

االنتقــايل الجنويب عىل االتفــاق عمل عىل 
تنفيذ بنــوده، وأولها عــودة الحكومة لعدن 
لتامرس مهامها بشكل طبيعي، باملقابل وقعت 
أنه  االتفاق وكانت حســاباتها  الرشعية عىل 
فرصة لتفتيــت القوات العســكرية واألمنية 
الجنوبية باســم الدمج مع قــوات الرشعية، 

وكان تركيزها عىل الجانب العسكري واألمني 
بعيدًا عن الشق السيايس واالقتصادي، وعندما 
فشــلت يف ذلك خلقت كثرًيا من العراقيل أمام 
الحكومة إلفشــالها وهذا ما حصل، باإلضافة 
إىل تحشــيدها العنارص اإلرهابية والتخريبية 
الجنوب،  محافظات  باتجاه  األسلحة  وتهريب 
لهذا فشــل اتفاق الرياض، ولــن ينجح طاملا 
وحــزب اإلصالح مســيطر عــىل الرشعية، 
اليوم مظلة لشــخصيات دينية  فـ)اإلصالح( 
وقبلية وعسكرية فاسدة متتلك قرارًا وسلطة، 
واالتفاق وفق حساباتهم سيقيض عليهم لهذا 

لن ينجح االتفاق إطالًقا«.
عىل  ُيفــرتض  أنُه  إىل  النــي  وأشــار 
اللجنة املشرتكة  »االنتقايل ســحب وفده من 
الخاصة باتفــاق الرياض إليصــال أكرث من 
رسالة أهمها رسالة لشــعب الجنوب أنه عند 
مستوى ثقتهم به وســيتخذ القرارات القوية 
عندمــا يتطلب األمــر ذلك، ورســالة أخرى 
أنه لن يخضع البتزاز الرشعية ولديه  للتحالف 
خيارات قادر عىل تنفيذهــا من أجل مصالح 
الجنوبيني، وعىل التحالف إذا أراد نجاح االتفاق 

الضغط عىل القيادات املعرقلة بالرشعية وهو 
قادر عىل ذلك«.

الســيايس أحمد الربيزي تحدث من زاوية 
أخرى، وقال: »من املؤســف حقــا أن تفتعل 
بنود  لتنفيــذ  العراقيل  الرشعيــة  حكومــة 
اتفاق الرياض، والذي ال شــك أنه كان فرصة 

والرشعية،  االنتقايل  بني  الثقة  لبناء  تاريخية 
وتأيت كذلك أهميــة االتفاق أنه يخدم مصلحة 
املواطنني من خالل خفــض التوترات وتفعيل 
املؤسســات الخدمية، وتوفر متطلبات الناس 
األساســية من رواتب وكهرباء وماء وصحة 
ووقــود، وهي أقــل ما ميكــن أن تقدمه أي 
حكومة محرتمة ملواطنيها، لكن يف الرشعية 
من يسعى إلفشــال االتفاق منذ البداية كحزب 
املسيطر عىل قرارها،  اليمن(  اإلصالح )إخوان 
باستغالل مؤسســات الدولة، وجعلها وسيلة 
لالنتقام من الناس، وتعطيل هذه املؤسســات 

املهرتئة إلثارة ســخط العامــة، وإغراق عدن 
مبزيد من الفوىض”.

وأضــاف لـ«األمنــاء«: »يف اعتقادي أن 
االتفاق ال زال صالًحــا ومل يفقد أهميته رغم 
تأخــر تنفيذه، ويحاول االنتقــايل يف الفرتة 
املاضية، من خــالل تحركاته الدبلوماســية، 
تدويل االتفاق يف حال مل تســتطع السعودية 
الضغط عــىل الرشعية، وقد بــدأت تحركات 
إقليميــة ودوليــة تســعى جاهــدة لتفعيل 
االتفاق، ولعل الزيارة الحالية لوزير الخارجية 

الربيطانيــة )دومنيك رأب( للرياض تصب يف 
هذا االتجــاه؛ ألن املجتمع الدويل يدرك أهمية 
تنفيذ اتفــاق الرياض، ويتطلع ملا هو أبعد من 
)غريفيثس(  األممي  املبعوث  مقرتحات  خالل 
الذي يســعى للبدء يف مناقشة الحل الشامل 

باليمن، وإنهاء الحرب هذا العام”.

السيطرة عىل موارد الجنوب
للمجلس  الشــعبية  املطالب  تزايــد  وعن 
االنتقايل بالسيطرة عىل موارد الجنوب ليقوم 
بالدور الذي عجــزت عنه الرشعية، قال املحلل 
الســيايس الزعرت: »هي بال شك خطوة نابعة 
من حالة اإلحســاس الشــعبي بأن الرشعية 
ليــس لديها جدية كاملــة ألن تكون حكومة 
لــكل اليمنيني مبا فيهــم الجنوبيني، بل هي 
اإلصالح  قبل حــزب  حكومة مختطفــة من 
اإلخواين الذي بــدا واضحًا أنه من يقف خلف 

عرقلة اتفاق الرياض الذي جاء يؤسس ملرحلة 
جديــدة تحكمهــا الرشاكة ما بني الشــامل 
اإلصالح(  )حزب  يســعى  وبالتايل  والجنوب، 
من خالل عرقلة االتفاق إعادة إنتاج السياسات 
السابقة القامئة عىل هضم حقوق الجنوبيني 
توظيف  وبالتــايل  وإقصائهم،  وتهميشــهم 
موارد الجنوب وثرواتــه يف خدمة فئة قليلة 
تحاول االنفراد بالسلطة، وهذا األمر أعتقد مل 
باإلمكان قبوله شعبيًا، فاألحداث األخرية  يعد 
أثبتت تصاعد حالة الوعي الشــعبي الجنويب 
التي أصبحت قوة ال ميكن االستهانة بها أو 
التقليل من أهميتها وتأثريها عىل الخارطة 
اليمنيــة، بل وأيضا عىل خارطــة املعادلة 
اإلقليميــة يف مواجهة املــرشوع اإليراين 
الفوضوي، وبالتايل فإن اســتمرارية حالة 
التعنت والعرقلة من قبل األطراف املحسوبة 
عىل الرشعية يف تنفيذ االتفاق ســيفرض 
عىل املجلس االنتقايل أن يكرس اسرتاتيجية 
لغة الصرب والنفس الطويل واالستامع لحالة 

الضغط الشعبي«.
السقلدي كان مؤيًدا بقوة لخطوة استجابة 
االنتقايل للمطالب بالســيطرة عــىل املوارد، 
وقال: »نعم هي خطوة واقعية ومطلب شعبي 
بعــد أن وصلــت األوضاع إىل هــذا املآل من 
التدهور، ومن علو كعب الفســاد واللصوص، 
الناس  لقمــة  يطاول  االســتهداف  وصار 
وأمنهــم وحياتهم، فضاًل عــن تطلعاتهم 
السياســية. فالحديث عن الســيطرة عىل 
األرض دون اإلمساك مبفاصل املوارد املالية 
ومواقــع القرار الســيايس هو رضب من 

استغباء البسطاء من عامة الناس«.
أما العميد الني فقال عن تلك الخطوة: 
باالتجاه  االنتقايل، فهي  أن يتخذها  »أمتنى 
إليها يف نهاية األمر..  الصحيح وســنصل 
فمنــذ ٢٠١٥م والجنوبيــون يواجهون حرب 
خدمات، وهي أخطر عىل النفس البرشية من 
الحرب املســلحة، فلنا أن نتخيل أنهم عاشــوا 
خالل هذه الفرتة وما زالوا يعيشون حتى اليوم 
مع انعدام شبه تام لخدمات مرتبطة بحياتهم 
مثل انقطاع املرتبات والكهرباء واملياه وشــلل 
البنية  شــبه تام بالتعليم والصحة وانهيــار 
التحتية، ولوال تدخــل الهالل األحمر اإلمارايت 
ومركز امللك سلامن فإن الوضع سيكون أصعب 
ومع هذا فالوضع ما زال ســيئا، والرشعية مل 
تقم بدورها بل مارســت فســاًدا وصل لنهب 

وتعمدت  للشعب  تقدم  كانت  التي  املساعدات 
تجويع الجنوبيني إلخضاعهم إلمالءاتها وعند 
ظهور االنتقايل حظي بدعم وتأييد الجنوبيني 
النهم كانوا بحاجة لقيادة ومكون يثقون به، 
وهذا ما كان عليه االنتقايل، وكان التأييد الذي 
حصل عليه مقابل أن يعمل عىل حل املشاكل 
التي تواجههــم دون اســتثناء، ويكون هو 
صاحب القرار وهم جنــوده وعمل االنتقايل 

املكاســب،  من  الكثري  وحقق  الكثري 
ومع تقديرنا للظــروف الصعبة التي 
يعمل خاللهــا إال أنــه مطالب برفع 
املعاناة عــن كل أبناء الجنوب خاصة 
أصبحت  التــي  مبعيشــته  املرتبطة 

صعبة، ومل يعد باســتطاعته تحملها، 
وهذا من مهامه األساسية«.

وأضــاف: »من غــري املعقول أن 
يعاين شــعب الجنوب الجوع والفقر 
واملــرض وعصابات حــرب ٩٤م ما 
زالت مســيطرة عىل خــريات أرضه، 
شــخصيات دينية وقبلية وعسكرية 

فاســدة من عمران وســنحان وتعــز أو أي 
منطقة شــاملية ما زالت هي املسيطرة عىل 
خريات الجنــوب حتى اليوم.. ال أعتقد أن هذا 
منطق وال منصــف لتضحيات الجنوبيني من 
أجل العيش بحرية وكرامة يف إطار وطنهم، 
ويِف األخري شــعب الجنــوب مل يعد لديه ما 
كامل  كلمته وســينتزع  يخرسه وســيقول 
حقوقه وإذا مل يكــن االنتقايل هو من يدعو 

لذلك سيخرس الكثري«.
بدوره، أشــار الربيزي إىل أن: »االنتقايل، 
الرســمية،  قياداته  ترصيحات  تشــري  كام 
ال زال ملتزًمــا باتفاق الريــاض، ملا يرى فيه 
من مصلحة لشــعب الجنوب، وأظهر مرونة 

سياسية قلام تجد يف غريه”.
وقال: »االنتقايل ال شك يعاين، خاصة وأن 
هناك من يوجه إليه أصابع االتهام ظلاًم، بأنه 
أسهم يف معاناة املواطنني، وهذا االتهام تأيت 
ممن ال يدرك بأن هــذا األمر وهذه االتهامات 
الباطلة هي ما تســعى إليهــا دوائر الدولة 
العميقة التــي تعطل املؤسســات وتحّملها 
االنتقايل، لكن بفضل الوعي الشــعبي الذي 
تســعى  التي  الخبيثة  األهداف  غالبيته  يدرك 
لتطلعات  معادية  بالرشعيــة  حزبية  أطراف 
شــعب الجنوب، الوصول إليها، ولهذا ازدادت 
املطالبة الشــعبية للمجلس االنتقايل باتخاذ 
خطوات عملية، يستطيع عربها إصالح الخلل 
املطالب  الدولة بعدن، وهذه  يف مؤسســات 
ناتجة عن حرص شــعبي ليتصدر االنتقايل 

املشهد املدافع عن حقوق املواطنني”.

مسؤولية عربية وليس ضعفا
وعن التــزام االنتقايل باتفــاق الرياض 
النابع من شــعور مبســؤولية عربية وليس 
ضعفا رغم مطالب شــعب الجنوب بخطوات 
املــوارد، وتوفري  عملية كـ)الســيطرة عىل 
لذلك - ال  التحالف  إدراك  الخدمات(، ومــدى 
ســيام الســعودية -  قال الســقلدي: »نعم 
التحالف هذه الحقائق، ولكن لألســف  يدرك 
التي متارســها عليه  لالبتزاز  نراه يخضــع 
الرشعية بكل صفاقة ووقاحة دون أن يحرك 
حيالها شــيئا، وهو األمر الذي يجعل الطرف 
الجنويب، وتحديدا االنتقايل، يشعر بحالة من 
االمتعاض والتذمــر، عالوة عىل أنه يتعرض 
لضغوط شعبية هائلة التخاذ قرار مصريي 

يضع حدا لهذا الوضع املريع«.
بدوره، أكد الزعرت أن: »الســعودية تدرك 
يف  وتأثريه  وقوته  االنتقايل  املجلس  أهمية 
يف  اإلقليمية  واملعادلة  اليمني  امللف  معادلة 

مواجهة املرشوع اإليــراين الفوضوي، وهو 
ما يؤكده حــرص اململكة عــىل الحوار بني 
من  نابع  والرشعية، وهــو حرص  االنتقايل 
حرص اململكة عــىل أن تكون لغة الحوار هي 
الســائدة بني الفرقاء اليمنيني لقطع الطريق 
أمــام أي محاوالت خارجيــة لتغذية الرصاع 
وســكب الزيت عــىل نار األزمــة ومحاولة 
إيجاد مدخل لتنفيذ سياســة )فرق تسد( من 
قبل أطراف إقليمية تحــاول إجهاض املرحلة 
املهمة يف تاريخ العمل العريب املشرتك وهي 
الحزم، وتحــاول تغذية الرصاع بني  عاصفة 
وإعطائه  الحويث  لخدمــة  اليمنيني  الفرقاء 
فرصة لرتتيــب أوراقه والخــروج من حالة 
النفي  اإلنهاك  وحالة  العســكري  الشــلل 
التي يعيشــها، وبالتايل فإن طريقة تعاطي 
الرشعيــة مع الحالــة الجنوبية هــو تعاٍط 
ال يخــدم املصلحــة اليمنية العليــا وهو ما 
يفرض تفعيل الضغط عىل الرشعية من أجل 
إصالحهــا وإعادة هيكلتهــا وتطهريها من 
بعض العقليات التي تحــاول النظر للجنوب 
من خــالل التفكري بالســيطرة عىل موارده 

وتتناىس حقوق الجنوبيني«.

الربيزي كان لُه رأي مخالف، وأكد أن عىل 
االنتقايل عدم االنجرار وراء العواطف التي قد 
تضعه يف مواقف محرجة، حد وصفه، وقال: 
“ليــس بغائب عىل التحالــف وال عىل الدول 
الراعية، حكمة قيادة االنتقايل بقبوله اتفاق 
بتنفيــذه، ويدركون متامًا  الرياض وااللتزام 
األهداف املعلنة التي تأســس عليها االنتقايل 
والذي جاء من عمق الحركة الثورية السلمية 

)الحــراك الجنويب( الذي خــاض عقوًدا من 
نضاله التحرري، ولهــذا حصل عىل تعاطف 
إقليمي ودويل بفرتة وجيزة منذ تأسيسه عام 

2017م”.
الحويث  التصعيد  أن  »باعتقادي  وأضاف: 
بالجوف ومأرب وما شــهدته هاتان  األخري 
دراماتيكية،  تطورات  من  بالشامل  الجبهتان 
أخذت كثريا مــن األهمية، وانشــغال قيادة 
التحالــف بتفاصيــل االنهيــارات املتالحقة 
حجبــت الرؤية عــن اتفاق الريــاض رغم 
أهميتــه.. واأليام القادمــة كفيلة بإن تضع 
األمور يف نصابها الصحيــح، فال ينبغي أن 
ينجر االنتقايل وراء العواطف التي قد تضعه 

يف مواقف أكرث إحراًجا«.
أما الني فأكــد أن: »موافقــة والتزام 
االنتقايل باالتفاقيــة ليس ضعفا، فهو ميلك 
تفويض شعب الجنوب ولديه قوات عسكرية 
وأمنية ذات تدريب عاٍل، ولديها من التسليح ما 
ميكنها من مواجهة كل األخطار، وباستطاعة 
االنتقايل فــرض أمر واقــع يف محافظات 
الجنوب بالقوة، ولكن، وألنه جزء من التحالف 
ويقــدر حجم الخطر واملؤامــرة التي تواجه 

املنطقة بشكل عام وليس الجنوب فقط، فإنه 
قبل باالتفاق والتزم به وهو القوي ليســاهم 
يف وضع حلول تخــرج املنطقة من فوىض 
وعنــف يعمل عليهــا اإلخــوان والحوثيون 
بتخطيط من قطر وتركيا وإيران وقوى دولية 
لها مصالح اقتصادية وعسكرية يف استمرار 
والعمل  والجنوب  الشامل  يف  املسلح  الرصاع 

عىل اتساع رقعته ليشمل كل املنطقة«.
معني  االنتقــايل  األخري،  »يف  وتابــع: 
مبصالح شــعب الجنوب أواًل، وألن اإلخوان 
أفشــلوا االتفاق فعليه أن يعمل عىل تحقيق 
الخدمات  توفري  وأولهــا  الجنوبيني  مطالب 
الرضوريــة املرتبطة مبعيشــتهم من خالل 
املوارد ولو عىل مراحل، ونحن  السيطرة عىل 
لدينا الكثري من املوارد إذا تم الســيطرة عىل 
جزء بســيط منها ستســاهم يف حل كثري 
من املشــاكل، وعىل التحالف أن يقدر املوقف 
اإليجايب من قبل االنتقــايل، والضغط الذي 

يتعرض له من قبل أبناء الجنوب«.

مستقبل الجنوب
والربيزي  والني،  والســقلدي،  الزعرت، 

تحدثوا لـ«األمناء« عن مستقبل الجنوب وإىل 
أين مييض يف ظل األوضاع الراهنة خصوًصا 
مع أحداث الشــامل واتفاقات حزب اإلصالح 
اخرها  الحوثيني،  مع  باليمن(  اإلخوان  )ذراع 

ما حدث بالجوف.
أنــه: »يف ظل وجود  الزعــرت أكد  خالد 
االنتقايل، الــذي ُيعد املكون الرئيي الجامع 
ألبناء الجنوب، والذي استطاع وضع بصمة له 

وللجنوبيني، وقوة وتأثري يف مرسح األحداث 
اليمنية، واإلقليمية يف مواجهة  السياســية 
املرشوع اإليراين، فهذه خطوة من شأنها أن 

تحفظ وتؤّمن مستقبل الجنوبيني«.
بالشامل  ملا يحدث  بالنسبة  »أما  وأضاف: 
ما بني حزب اإلصالح اإلخواين من اتفاقيات 
مع الحــويث وآخرهــا بالجــوف فيؤكد أن 
)اإلصالح( يتعاطى مع ملف اليمن وفق العداء 
ألبناء الجنوب، وبالتايل هو مســتعد لتسليم 
أرايض للحويث، وهذا مؤرش خطري يكشــف 
وجود تنســيق مــا بني اإلخــوان والحويث 
إلعــادة متهيــد الطريق للحوثيــني للعودة 
للجنوب، وبالتــايل نجد أن اإلخوان والحويث 

اجتمعوا يف نقطة التقاء واحدة وهي العداء 
للجنوبيني، فمن جهــة ينظر اإلخوان بطمع 
ملوارد الجنــوب وثرواته، ومــن جهة ينظر 
الذي  للجنوبيني  وكراهيــة  بحقــد  الحويث 
أســقطوا املرشوع )الحويث– اإليراين( خالل 
التغلب عليهم كام  فرتة قصرية، ومل يستطع 
فعل يف الشــامل، وبالتايل نجــد أن الحالة 
اليمنية تفرض املكاشفة واملصارحة وبخاصة 
)أين يقف حزب اإلصالح اإلخواين؟( ال ميكن 

بأي حال اســتمرار الوضع عىل ما هو عليه؛ 
ألن هــذا عبث مع ســبق اإلرصار والرتصد، 
وسيقود النهيار كامل لإلنجازات واملكتسبات 
التي تحققت يف سبيل دحر اإلرهاب الحويث، 
وإال فــإن األمور إذا ما اســتمرت عليه فمن 
الصعــب الصمت عــىل ما يقــوم به حزب 
اإلصالح من تجارة باألرض الجنوبية وبيعها 
للحويث، وهو ما سيفرض عىل أبناء الجنوب 
وممثلهم االنتقايل التحرك عســكريا ملعالجة 
الوضع والخلــل الذي ال تــزال تتعامل معه 
الرشعيــة بحالة من الصمت املطبق الال مربر 

له«.
الجنوب  »يواجــه  الني:  قــال  بدوره، 
حرًبــا شــاملية مفتوحة منــذ 94م، حرب 
مســتمرة دون انقطاع فقد تم السيطرة عىل 
القرار الســيايس والعســكري واألمني فيه 
من قبل عنارص شاملية وتم تهميش كوادره 
والسيطرة عىل موارده وإشغال أهله مبشاكل 
وحروب داخلية من خــالل زرع اإلرهاب يف 
كثري من مناطق الجنوب، والذي كان ميارس 
القتــل واإلرهاب ضــد الجنوبيني طول هذه 
الســنوات، وأيضًا العمل عىل إثارة املشــاكل 

املناطقية والقبلية بني الجنوبيني«.
وأضاف: »عندما انقســم الشامليون عام 
اســتمروا  والرثوة،  الســلطة  عىل  ٢٠١١م 
متحدين بالســيطرة عىل الجنــوب، وعندما 
ســيطر الحويث عىل صنعاء والشــامل يف 
٢٠١٤م أوهــم حزب اإلصــالح التحالف أنه 
معارض للحويث وســيقاومه لهــذا أوكلت 
لــه هذه املهمــة، وبهذا ســيطر )اإلصالح( 

عىل الرشعية، وعــىل كل الدعم الذي قدمته 
دول التحالــف ملواجهــة الحــويث وتحرير 
الشامل، ومن أجل استمرار كذبهم وخداعهم 
للتحالف للحصول عىل مزيد من الدعم كانوا 
يقومون مبعارك هزلية متفــق عليها، ومن 
خالل ســيطرتهم عىل اإلعالم كانوا ينقلون 
أخباًرا ليس لها صلة بالواقع ولكن تكشــفت 
حقائقهــم مع األيــام وألن الطبــع يغلب 
النظرية  زالوا ميارســون نفس  التطبع فام 
عىل الجنوبيــني، وهي )نختلف عىل مصالح 
ولكن نبقى متحدين ضد الجنوب للســيطرة 
اليوم  الحاصل  عليه كموقع وثروة(، وهــذا 
الجنوبيون  أن يواجهها  التي يجب  والحقيقة 

للدفاع عن وطنهم الذي يواجه خطًرا حقيقًيا؛ 
الرشعية وقواتهم  فاإلخوان مسيطرون عىل 
)أبني،  الجنوب  أهم محافظــات  تتواجد يف 
شــبوة، حرضموت(، وأصبحت عدن شــبه 
محارصة، وخطر الحويث ما زال قامًئا باتجاه 
الضالع ويافع ومكــرياس وعىل الجنوبيني 
التي  دائرة االختالف  أن يتحدوا ويخرجوا من 
رسمها أعداؤهم ليتوهوا فيها، ويرتفعون عن 
الصغائر من أجل الوطــن فالخطر قادم ولن 

يستثني أحًدا«.
»الجنوب  أن:  الســقلدي  أكد  جانبه،  من 
تعصف به عواصف التحــوالت الدراماتيكية 
ومييض  اإلقليمية،  والرصاعــات  الداخليــة 
للمجهول شأنه شــأن الشامل، برصف النظر 
عمن يعبث بالجنوب والشامل، فاالتجاه الذي 
مييض نحوه الجميع هو املجهول إن مل يحدث 
هناك أحداث تعيد األوضاع إىل جادة التفاؤل 

وتومض بشعاع األمل يف نهاية النفق«.
»الجنوب وشــعبه  أن:  الربيزي فأكد  أما 
يعاين من ظلــم االحتالل منــذ )3( عقود، 
وظل صابــرًا ويناضل بنفــس طويل أذهل 
العامل، واليوم بعد أن صار قاب قوســني أو 
التآمرات عليه، وال شــك أن  أدىن، تضاعفت 
هذا الشــعب وقيادتــه يف االنتقايل تراقب 
التطــورات الجارية مبــأرب والجوف، ومن 
حقها وضع خطط إلفشال املؤامرات الخطرية 
االحتالل  ملربع  الجنوب  إلعادة  تســعى  التي 
التي يرعاها  من جديد، وعودة قوى اإلرهاب 
االحتالل بكل فصائلهــا )اإلخونج، القاعدة، 

داعش، الحويث(”.

تدهور معييش بالجنوب
وعن التدهور املعيــي بالجنوب، ودور 
التحالــف يف ظل تخــاذل الرشعيــة، قال 
السقلدي: “لألســف أصبحت معيشة الناس 
وأمنهم ورقة سياســية بيد حكومة الفساد، 
الجيــش واألمن كيف يتم  انظر إىل مرتبات 
التالعب بها، وانظر إىل الجوازات كيف يعذبون 
الناس بها، وإىل حقوق املعلمني وكيف تعطل 
هذه الحكومة الدراســة، كام باتت الخدمات 
األخرى مادة مساومة سياسية بيد أساطني 
الفســاد وعتاولة األحزاب وفق منطق )سلّم 
واستلم(، سلم لنا عدن نسلم لك الراتب، ونعيد 

لك الكهرباء واملاء والوقود«.
أمــا الربيزي فقال: »الــرصاع بني الخري 
والــرش رصاع أزيل، وطاملا فضلت أســباب 
بقاء الرش سيســتمر يف مامرســة تعذيبه 
للناس، لكن أملنا كبري بــزوال هذه الرشور 
من بلدنا، بتكاتف الناس ورفض الظلم، وعدم 
الســكوت، وإشهار ســيف العدالة، وإيقاظ 
الضامئر، وتشمري السواعد، واملرحلة القادمة 
مرحلتنا، مرحلة الشــعب الواعي، وكام قلنا 
)ال( يف 2007 ســنقولها اليوم وغدا، وتحت 
االنتقايل،  قيادة مجلسنا  دولتنا، وتحت  راية 
الواجهة السياســية لتطلعاتنــا يف الحرية 

واالستقالل”.
بدوره، أكد النــي أن: »معركة الخدمات 
جزء من حرب شاملة يخوضها الجنوبيون يف 
مواجهة اإلخوان والحويث بغرض إشــغالهم 
من  ناضلوا  التــي  املرشوعة  أهدافهــم  عن 
سبيلها  يف  جسيمة  تضحيات  وقدموا  أجلها 
أهمها اســتعادة دولتهم عىل حدود ٢٢ مايو 
90م، وستســمر هذه املعركة حتى يستسلم 
الجنوبيون ويقبلون بأي حلول مقابل توفري 
الجنوبيني  أمام  وليس  املعيشــية  املتطلبات 
سوى خيارين ال ثالث لهم وهام )االستسالم، 
املتســرتين  اإلخوان  االنتفاضة يف وجه  أو 
الذين يعملون عىل تجويعهم  برداء الرشعية 
من أجل استســالمهم(، وألننا نعلم طبيعة 
شعب الجنوب نيقن أنه لن يستسلم وسيواجه 
وحقوقه،  وطنه  يستعيد  حتى  التحديات  كل 
فعزته وكرامته أكــرب من كل املتآمرين الذين 
أثبتــت األيام أنهم مجــرد لصوص يرسقون 
الدين والوطن ويدعون بطوالت من  باســم 
العنكبوت وألن  بيــت  أوهن مــن  ورق هم 
التحالف  الجنوبيني كانوا األصدق إىل جانب 
تناسوا كل مشــاكلهم ووقفوا كرشيك قوي 
يف  االنتصارات  وحققــوا  الحويث  ملواجهة 
املعارك التــي خاضوها بأرض الجنوب وأكرث 
مناطق الشــامل والحد الجنــويب للمملكة، 
فُينتظر مــن التحالف إنصاف الجنوبيني يف 
التي يخوضها اإلخوان ضدهم  القذرة  الحرب 
باسم الرشعية.. ولن يكون هناك حليف قوي 
وصــادق بالعمق الجنــويب ملنطقة الخليج 
سوى الجنوبيني فال يجب أن يخرس التحالف 
الجنوب من أجل مجموعة خونة ولصوص مل 
ولن يكون والؤهم لكم مهام عملتم لهم فمن 
حق الجنوبيني العيــش بحرية وكرامة عىل 
أرضهم وهذا خيار اتخذوه وال أحد يســتطيع 
إيقافهم وأي اســتغالل لظروفهم لفرض أمر 
واقع مخالف ألهدافهم ســراهن عىل فشله 
الوقت واملال  وحينها ســتكونون خرستــم 

وحليفا قويا كان ميكن االعتامد عليه«.
ويف الختــام، قــال الكاتب الســعودي 
الزعرت: »التدهــور املعيي بالجنوب يعكس 
حالة الفشــل لدى الرشعية يف إدارة املناطق 
أمر  بالجنوب  املتدهور  الوضع  وهذا  املحررة، 
الشاملية  النظرة  متعمد؛ ألنه يعكس طريقة 
تجاه الجنوب والتي تحاول التعامل مع الوضع 
السياسات  استنســاخ  محاولة  عرب  الحايل 
القدمية القامئة عىل تهميش الجنوب وتعمد 
وأن  الجنــوب،  مبحافظات  االهتــامم  عدم 
األمر يتوقف فقط عىل كيفية السيطرة عىل 
ثروات الجنوب وعــدم توظيف هذه الرثوات 
يف خدمة الجنوب، وبالتايل نجد أن املعضلة 
الرئيسية أن حكومة الرشعية الحالية تحاول 
التعاطي مع الجنوب عرب العقلية الشــاملية 
التي تحــاول دامئا إبقاء الوضــع بالجنوب 
يف حالة تخلف وفقــر رغم الرثوات واملوارد 
الهائلة التــي ميتلكها الجنوب، وبالتايل فإن 
اســتمرارية الرشعية بالتعاطي مع الجنوب 
عرب العقلية الشــاملية القدمية يفرض عىل 
أبناء الجنوب التحرك إلعــادة بوصلة األمور 
لنصابه الطبيعــي، وأن يفرضوا عىل العقلية 
الشــاملية التعامل مع الواقع الجنويب وفق 
متغريات املرحلــة وتطوراتها، وميزان القوة 
الذي مييل لصالح الكفة الجنوبية الذي أثبت 
أبناء الجنــوب العريب أنهم بال شــك قوة ال 
ميكن االســتهانة بها أو التقليل من أهميتها 

وتأثريها«.
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