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»األمناء« استطالع / يعقوب السفياني:
 

قال صحافيون وسياســيون جنوبيون 

بــارزون إن املجلس االنتقــايل الجنويب 

يخوض حربني يف آن واحد )سياســية يف 

الريــاض وأخرى عســكرية بأبني(، فبينام 

تخــوض القــوات املســلحة الجنوبيــة 

معارك بطولية يف مختلف جبهات القتال 

مبحافظة أبــني، يخوض وفــد املجلس 

االنتقايل الجنــويب - الكيان املفوض من 

قبــل الشــعب الجنــويب - يف العاصمة 

سياســية  حربــا  الريــاض،  الســعودية 

ودبلوماســية ال هوادة فيها، تحاول فيها 

حكومة هــادي- املختطفة مــن اإلخوان 

املسلمني- تعويض خسائرها عىل األرض 

بعــد إنهاء تواجدها يف جزيرة ســقطرى 

ذات األهمية االسرتاتيجية الكبرية وفشل 

محاوالت زحفها املتكررة بأبني.

والسياســيون  الصحافيون  وأضاف 
أجرته  صحفي  استطالع  يف  الجنوبيون، 
»األمناء«، بالقول : »إن الحرب بشــقيها 
السيايس والعسكري مل تنتهي بعد، إال أن 

االنتقايل ورغم العقبات الجسيمة 
أن  العظيمة اســتطاع  والتحديات 
متميزة  بكفــاءة  الحربني  يديــر 
الذي  الجنويب  للشــعب  وينترص 

فوضه«.

الرشعيــة  عــىل  القضــاء 
سياسًيا وعسكرًيا

والســيايس  الكاتب  ويقــول 
الزامــي:  د.عــي  الجنــويب 
يف  مهزومة  اليمنيــة  »الرشعية 

أمام  والعســكرية  السياســية  معركتها 
االنتقايل الجنويب ما مل تســحب قواتها 
وتقوم  وحرضمــوت  وشــبوة  أبني  من 
بإرسالها إىل جبهات القتال ضد الجامعة 

الحوثية«.
وأضاف: »مســتقبل الرشعية اليمنية 
مع  باالتفاق  بعالقتها  مرهون  سياســيا 
املجلــس االنتقايل الجنــويب، ويف حال 
حدوث خلل ما يف هذه العالقة ســيدفن 
حيث  عدن،  يف  الســيايس  مســتقبلها 

بني  اتفاق  أي  نجــاح  يســتحيل 
املجلــس االنتقــايل يف الجنوب 
والرشعيــة اليمنية مــا مل تغادر 
الغازية  العسكرية  الوحدات  كافة 
وحرضموت،  وأبني  شبوة  من  كال 
وإرســال هذه القوات إىل مرسح 
العمليات العســكرية مع الحويث 
من  اليمنية  الرشعية  الســتعادة 
الرياض إىل صنعــاء، أما االتفاق 

الذي قد يتم عرب الضغوطات فلن يعدو عن 
كونه اتفاقا هشا يؤسس لجولة عسكرية 
تنهي  أكرث دموية وقساوة ومرارة سوف 

الرشعية سياسيا«.

استحالة تجاوز إرادة الجنوبيني
بدوره، قال رئيس تحرير منصة »سوث 
24« اإلخبارية، الصحــايف الجنويب أياد 
استطاع  االنتقايل  املجلس  »إن  الشعيبي: 
قلب املعادلة السياسية والعسكرية وأثبت 

استحالة تجاوز إرادة الشعب الجنويب«.

القول  »ميكن  لـ«األمنــاء«:  وأضاف 
إن املجلس االنتقــايل الجنويب مل يرغب 
بخــوض أي معركة مع قــوات حكومة 
هادي التابعة لإلخوان املســلمني. حرص 
االنتقايل منــذ اتفاق الرياض عىل تقديم 
الحــرب، وتفاعل  لغة  الســلم عىل  لغة 
بشــكل إيجايب مع كل مســاعي إيقاف 
املتشكلة  الوساطة  لجنة  وجهود  الحرب، 
قبل اندالع معارك مايو يف أبني. ظنت ما 
تســمى بالرشعية وأدواتها - التي تعمل 
عن  وتخلفت  إقليميــة،  أجنــدة  لصالح 
الســعودية،  بقيادة  للتحالف  التزاماتها 
وحولت املعارك من الشــامل إىل الجنوب 
- أن بإمكانها حســم األمور عســكريا 
مغاير  ســيايس  واقع  وفرض  لصالحها 
ملا أُُتفق عليــه يف الرياض.. هذا املخطط 
اصطدم بإرادة عسكرية صلبة منطلقة من 
املكتسبات  حامية  تجاه  الوطني  الشعور 
السياســية، أثبتت هــذه الحكومة بكل 
عقيدتها  وغياب  ضعفها  حجم  جحافلها 
القتالية، رغم حجم التحشيد املهول الذي 

يصل تباعا إىل أبني«.
وتابع: »اســتطاع االنتقايل قلب هذه 
الســهل بل  أنه ليس من  املعادلة، وأثبت 
يســتحيل تجاوز إرادة الشعب الجنويب، 
لذلك عمل عىل موازنة العمل العســكري 
دون أن يدخــل يف صدام مــع التحالف 
العــريب، ودون أن ميــس جوهر اتفاق 
توجيه  عىل  االنتقــايل  حرص  الرياض. 
رسائل سياسية إلســكات صوت الحرب 
تزامنــا مع حالة االنكســار التي لحقت 

التابعة لإلخوان يف  الحكومة  مبيلشــيا 
أبــني، وألجل ذلك ســافر وفــد املجلس 
إىل الرياض واســتطاع -خالل أسابيع- 
وواضح  كبري  ســيايس  حضور  ترسيخ 
ومتعاٍط بشــكل إيجايب مع كل الدعوات 
الحريصــة، مبا يف ذلك دعــوة التحالف 
املجتمع  ودعــوات  النار  إطــالق  لوقف 

الدويل املتكررة«.
الطاولة  عىل  يد  تكون  »أن  واستطرد: 
الزناد  تفاوض وأخــرى ضاغطة عــىل 
ينبع  فهــذا  الوطنية،  املكاســب  تحمي 

بشكل قطعي، من الخربات التي اكتسبها 
بشهادة  واستطاع  العهد،  حديث  املجلس، 

خرباء عكس صورة تعامله كدولة«.

إدارة املعركتني
والناشــط  الكاتب  قــال  جانبه،  من 
الجنويب محمد حبتــور: »أثبت االنتقايل 
كفاءتــه يف إدارة املعركتني السياســية 
اإلمكانيات  وفــق  باقتدار  والعســكرية 
الغازية أن  املتاحة له، فلم يسمح للقوات 
تتقدم يف أبني، ويف نفس الوقت مل تتقدم 
قواته، وحافظت عىل مواقعها يف وضع 
العدو خســائر كبرية  د  الدفاع، والذي كبِّ
وكرس معنوياتهم وثقتهم بقدراتهم، بعد 
الصمود األســطوري واإلدارة العسكرية 
الناجحة لجبهة الشــيخ سامل والطرية، 
االنتقايل  املجلــس  لقيادة  الدعــوة  أتت 
لزيارة الرياض، وهنا يظهر عمق االرتباط 
بني الجبهتني العســكرية والسياســية 
وأن صمود االنتقايل وانتصاره عســكريا 
انعكس إيجابا عىل الجبهة السياسية التي 

ال تقل رشاسة عن املعركة عىل األرض«.
اليوم  االنتقــايل  »موقف  وأضــاف: 
أكرث قوة وصالبة مــن موقفه عندما تم 
االنتقايل  وأثبت  الريــاض،  اتفاق  توقيع 
الدولة،  باملــي نحو اســتعادة  جديته 
ل إعالن اإلدارة  فأعلن اإلدارة الذاتية. شــكَّ
الذاتية خطوة تصعيدية هامة حركت مياه 
الراكدة وأجربت جميع األطراف  السياسة 
عىل التحــرك. صمد االنتقــايل يف أبني 
وكبح جامح جحافــل الحكومة القادمة 

من مأرب ووادي حرضموت عرب شبوة، مل 
تتمكن هذه الجحافل من التقدم أو تحقيق 
أي اخرتاق بجبهة أبني، وهذا مؤرش عىل 
ومؤرش  الجنوبية  القوات  مقاتي  صالبة 
عىل تفــوق االنتقايل عســكريا يف آن 

واحد«.
واختتم حبتور حديثه: »ال مخرج أمام 
وتنفيذ  الرياض  اتفاق  احرتام  إال  الجميع 
بنوده كلهــا دون انتقائية، االتفاق كٌل ال 
يتجزأ، ســيذهب االنتقايل مــع الحلفاء 
حتى آخر نقطة ال تتعــارض مع مبادئ 

تأسيســه، وإن حمل غصن الزيتون ومد 
يده للســالم، فهذا ال يعني بالرضورة أنه 
سيضع البندقية؛ ألن عدوه غادر وناقض 
اســرتاتيجية  ســيكون  الحذر  للعهود، 

االنتقايل يف املرحلة القادمة«.

اصطفاف عريب ودويل
الســيايس  واملحلل  الكاتب  قال  فيام 
الجنــويب بــدر قاســم لـ«األمنــاء«: 
»االنتقايل استطاع إدارة الحربني باقتدار 
عاٍل يحمل عىل االعتقاد عىل أن االنتقايل 

ليس وحيدا يف مواجهة آلة اإلخوان«.
وأضاف: »يصطف االنتقايل إىل جوار 
عىل  الحفاظ  يهمــه  عــريب  اصطفاف 
أمنه القومــي مــن دول إقليمية بعينها 
إىل جــوار اصطفــاف دويل يهمه أمن 
تأمينها  وضامن  الحيويــة  املنطقة  هذه 
من التهديــدات املحتملة ومتكن اإلرهاب 
العســكرية من  منها. عىل صعيد حربه 
املعركة  الواضح اختيار االنتقــايل ملكان 
الفاصلة  الصحراوية  املنطقة  الواقعة يف 
بني زنجبار وشــقرة، بالعودة إىل الوراء 
لرصد تاريخ وقــوع االنتقايل عىل خيار 
املكان، سنجده وقع بعد معركة أغسطس 
2019م، والتــي أجــرب فيهــا االنتقايل 
االنســحاب  اإلخوان عىل  قوات حكومة 
وجبال  شقرة  يف  والتموضع  زنجبار  من 
العرقــوب، منذ هذا التأريــخ واالنتقايل 
يتخذ متوضعه العســكري املاثل اآلن يف 
جبهة منطقة الشيخ سامل والطرية. جاء 
متوضع االنتقــايل الدفاعي متزامنا مع 

املشاورات األوىل التفاق الرياض، وعندما 
سعت الجامعة اإلخوانية إلفشال االتفاق 
عسكريا لعب هذا التموضع الدفاعي دورا 
كبريا يف كبح جامح انقالب اإلخوان عىل 

االتفاق«.
وتابع: »اإلبقــاء عىل مرسح عمليات 
الحرب مســتقرا أعطى االنتقايل فسحة 
لخوض حربه السياسية املتمثلة باشرتاط 
الرياض  اتفاق  السيايس من  الشق  تنفيذ 

بأريحية تامة«.

إعادة احتالل الجنوب
أمــا الكاتب صالح الدويــل فريى أن 
محاولة اإلخوان املســلمني إعادة احتالل 
جبهتني  فتــح  يف  تســببت  الجنــوب 
متوازيتني مع املجلس االنتقايل الجنويب.

وقــال لـ«األمناء«: »مرشوع اإلخوان 
آخر مشــاريع إعــادة احتــالل اليمني 
القــوى عداوة  للجنوب فهم اآلن أشــد 
للجنــوب باعتبارهم القوة اليمنية األكرث 
مؤسسات  يف  انتشارا  واألوسع  تنظيام 
قرار  اإلخوان  حركــة  اختطف  الرشعية، 
الرشعيــة واســتطاعت أن تتمــدد عرب 
ونفوذها  سطوتها  وتفرض  مؤسساتها 
الكاملني عىل مفاصل القرار الســيايس 
الحكومة  يف  واالقتصادي  والعســكري 

الرشعية«.
املحاولة  الوضــع وهذه  »هذا  وتابع: 
االنتقايل  جعل  الجنــوب  احتالل  إلعادة 
عســكرية،  إحداهام  حربــني،  يخوض 
أبني وجبهات  أبرز جبهاتها شــقرة يف 
أقل ســخونة باملحافظات التي اجتاحها 
اإلخوان بدعم من بعــض دول التحالف. 
الحرب األخرى سياسية يديرها االنتقايل 
بصرب ولن يفرط فيهــا أو يقدم تنازالت 
يف مســار املفاوضــات تجعــل اتفاق 
اإلخوان.  جامعــة  بيد  ســيفا  الرياض 
اإلخوان  زيف  لكشــف  االنتقايل  يسعى 
املتسرتين برشعية هادي وهو ما يجعلهم 
– أي اإلخوان- يستميتون يف حربهم ضد 
االنتقايل يك ال ينكشــف اســتخدامهم 
أجل  من  الرشعية  الحكومة  ملؤسســات 

أجندتهم الخاصة«.

جدارة االنتقايل
أكد  لقاءاتنــا،  ختــام  ويف 
الســيايس والناشــط الجنويب 
وليد حمدين اليافعي أن االنتقايل 
برهــن عىل جدارتــه يف متثيل 

شعب الجنوب وحمل قضيته.
وأضــاف: »أثبــت املجلــس 
القضية  بحمل  جدارته  االنتقايل 
الجنوبية ومتثيل الشعب الجنويب 
يف كل املحافل الدوليــة، هذا الكيان الذي 
ولد مــن رحم املعانــاة الجنوبية وجاءت 
قياداتــه من امليــدان ومن بني أوســاط 
الشعب، استطاع الصمود عسكريا أمام كل 
العسكرية  والتحشيدات  الزحف  محاوالت 
الضخمــة للحكومــة التابعــة لإلخوان 
الشــامل ومعسكرات  والقادمة من عمق 
هذه  حاولت  األوىل،  العســكرية  املنطقة 
الحكومة الفاقــدة للرشعية أن تلوي ذراع 
االنتقايل وتغري الواقع العسكري، 
عىل  للقضاء  بائسة  محاولة  يف 
اتفاق الرياض، فانصدمت بصمود 
التي  الجنوبية  للقوات  أسطوري 
الدفاعي يف  التزمت متوضعهــا 
الجبهــات يف محافظة  مختلف 
الرياض  اتفاق  إنجاح  ألجل  أبني، 
وتجنيب الوطن حروبا عبثية مع 
التي  اإلخوانية،  الحكومة  ميلشيا 
كان يجدر بها أن توجه جحافلها 

لحربها مع الحويث وتحرير الشامل«.
الكبري  العســكري  »الصمود  وتابــع: 
لالنتقايل بأبني، وكسبه الجولة العسكرية 
إيجاًبا  انعكسا  يف ســقطرى وتحريرها، 
عىل واقع االنتقايل الســيايس بالرياض 
مام مكنه مــن وضــع رشوطه وحرش 
ضيقة،  زاويــة  يف  املهزومة  الحكومــة 
فكســب االنتقايل حربه السياســية عرب 
اتفاق الرياض الذي حاولت هذه الحكومة 
الواسع  العســكري  هجومها  يف  إفشاله 

عىل أبني«.

استطالع

 سياسيون وصحافيون جنوبيون لـ«األمناء«:

�لنتقايل يخو�ض حربني �لأوىل بالريا�ض و�لثانية يف �أبني

الزامكي: على الشرعية سحب قواتها من اجلنوب وإال سُيقضى عليها سياسًيا وعسكرًيا

حبتور: أثبت االنتقالي كفاءته يف إدارة املعركتني

الدويل: محاولة اإلخوان يف احتالل اجلنوب مرة أخرى باءت بالفشل

الشعيبي: االنتقالي قلب املعادلة وأثبت استحالة جتاوز إرادة شعب اجلنوب

قاسم: االنتقالي ضمن اصطفاف عربي ودولي مكنه من إدارة احلربني باقتدار

اليافعي: برهن االنتقالي جدارته بتمثيل اجلنوب فصمد عسكرًيا بأبني وانتصر سياسًيا بالرياض


