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»األمناء« تقرير/ صالح لزرق:

يبــدو أن اتفــاق الريــاض مييش 

نحــو طريق مســدود بــن الرشعية 

الجنــاح  رفــض  بعــد  واالنتقــايل، 

اإلخواين داخــل الرشعية تنفيذ البند 

الســيايس وفًقــا ألهــداف سياســية 

خارجية تخطط إلفشال االتفاق الذي 

ينهــي دور حــزب اإلصــاح سياســيا 

وعسكريا.

شــقرة  يف  الرشعيــة  تحــركات 

والتعزيزات التــي وصلتها مؤخرا من 

شــبوة ومأرب وأيضا الحشد يف تعز 

مــن قبل الحشــد اإلخــواين املمول 

من قطر وتركيا يشــر إىل أن االتفاق 

مصــره الفشــل إن مل يكــن هناك 

الضامنــة  للمملكــة  حــازم  تدخــل 

لاتفاق.

نجاح اتفاق الرياض ال يخدم حزب اإلصالح 
اإلخــواين إطالقًا، بــل ينهي نفــوذ الحزب 
املسيطر عىل قرار الرشعية سياسيا وعسكريا 
ولهذا يعمل عىل إفشاله ويحشد عسكريا يف 

شقرة وتعز لتفجري الوضع مرة أخرى.
ورغم تأخــري الرشعية  ومامطلتها لتنفيذ 
االتفــاق إال أنها كانت الخــارس األكرب، حيث 
أعلن االنتقــايل اإلدارة الذاتيــة يف الجنوب، 
القرار الذي تسبب بتفجري الوضع عسكريا يف 
شــقرة من قبل اإلصالح الذي أزعجهم القرار 

ووجه لهم صفعة كبرية.
مل تنجــح الرشعية اإلخوانية عســكريا 
يف شــقرة خالل أكرث من خمسني يوما من 
املعارك، وخرست كثريا من قواتها وقياداتها 

البارزة بني قتيل وجريح.
مل تكن الهزمية التي تلقتها مليشــيات 
اإلخوان يف شــقرة من القــوات الجنوبية 
وحدهــا، بل إن هنــاك صفعــة انتقالية 
كبرية ثانيــة تلقتها الرشعيــة اإلخوانية، 
وهي خســارة محافظة وجزيرة سقطرى 
االنتقايل،  املجلس  لصالح  االســراتيجية 

حيث متكنت قواته من السيطرة عليها وإعالن 
اإلدارة الذاتية فيها.

حرضموت عىل املوعد
تتجه أنظــار الجنوبيني صــوب مدينة 
املكال، حارضة محافظــة حرضموت، خالل 
السبت، حيث ستحتضن  يوم  القادمة،  األيام 

فعالية كربى تحت شــعارات الرفض لإلساءة 
لقوات النخبة الحرضمية التي هي أهم وأعظم 
منجز بالنسبة للحضارم، وتنفيذ اإلدارة الذاتية 
ووقــف صادرات النفــط واإلرساع يف رصف 
ومتكينها  الحرضمية  النخبــة  قوات  مرتبات 
من االنتشــار عىل أرايض حرضموت، ورصف 
املوظفــني واملتقاعدين، ووقف غالء  مرتبات 
األســعار والتالعب الحاصــل يف ظل غياب 
الرقابة الجدية التي أفسحت املجال أمام التجار 
لكسب أرباح غري مرشوعة من املواد الغذائية، 
وخصوصًا األساســية منهــا، وحاليًا تجري 
الكبري  الحــدث  ذلك  الســتقبال  التحضريات 
املرتقب يف الجنوب مبدينــة املكال التي باتت 

عىل أهبة االستعداد لتلك اللحظة.
وأقــرت الهيئة التنفيذيــة للقيادة املحلية 
مبحافظة  الجنــويب  االنتقــايل  للمجلــس 
حرضموت يف اجتامعها االستثنايئ الخميس 
ردًا  كربى  جامهريية  فعاليــة  تنظيم  املايض 

لقوات  الرشعيــة  يف  أطراف  إســاءات  عىل 
النخبة الحرضمية ومامطلتها يف تنفيذ اتفاق 

الرياض.
وقــال الباحث الحرضمي ســعيد بكران: 
»إذا احتاجــت الرشعيــة اإلخوانيــة لجرعة 
جديدة تشبه جرعة ســقطرى ستجدها، لكن 
بوفاة  القادمة  العالجية  الجرعة  تتســبب  قد 
املريض بالنظــر لحال الرشعيــة بعد جرعة 
سقطرى«. مؤكدا أن الجرعة القادمة ستكون 

أشد وأكرب وأعمق.
ويؤكد تعليــق بكران أن هنــاك تحركات 
اإلدارة  إلعالن  بحرضموت  الجنوبية  للقيادات 
الذاتية وتوجيه رضبــة قاضية إىل الرشعية 
وقطع فســاد القــوى املهيمنة عــىل موارد 

املحافظة ونفطها منذ حرب 94م.
ويــرى مراقبون أن الدعــوة التي أطلقها 
االنتقايل الجنويب لالحتشاد يؤكد أن مليونية 
حرضموت القادمــة ال تقل أهمية يف قيمتها 

عن كرس العدو يف شقرة.

بن بريك: نكــون أو ال نكون مع اإلدارة 
الذاتية إلدارة مواردنا وقطع يد الفساد

وقال بن بريــك عىل تويــر: »إىل أهيل 
يف حرضموت واديًا وصحراء وســاحاًل، يوم 
السبت القادم أدعوكم إىل الوقوف وعىل قلب 
رجل واحد مــع اإلدارة الذاتية للجنوب لتوفري 
الجنوبية  املسلحة  لقواتنا  واملرتبات  الخدمات 

واألمن والنخبة واملقاومــة وكافة القطاعات 
املدنية والخدمية«.

وأضــاف بن بريــك: »نكــون أو ال نكون 
مــع اإلدارة الذاتية مــن أجــل إدارة مواردنا 
وقطع يد كل العابثني والفاســدين بها، وعىل 
الجميع التصدي وإفشال أي دعوات مشبوهة 
القوى  قبل  الشــعبية، من  لإلرادة  ومناهضة 
والداعمة  ثرواتنا،  نهب  املستفيدة من  املعادية 
لإلرهاب ومليشــياته اإلخوانيــة، مهام كان 

الثمن«.

بانتــزاع الرشعية  ينجح االنتقايل 

الفاسدة من الجنوب
الســيطرة عىل حرضموت وإعالن اإلدارة 
الذاتيــة فيها هدف يخطط له االنتقايل وأيضا 
يخطط للســيطرة عــىل باقــي املحافظات 
الجنوبية وإعالن اإلدارة الذاتية وعىل رأســها 

املهرة وشبوة إىل جانب حرضموت.
توسيع  إىل  الجنويب  االنتقايل  ويســعى 
عمل اإلدارة الذاتية ودوائرها وتشكيل حكومة 
الجنوبية  املحافظات  شــؤون  إلدارة  جنوبية 
بعيدا عن الحكومة الرشعية املختطفة من قبل 

حزب اإلصالح اإلخواين.
وقال الصحفي ماجد الداعري إن  االنتقايل 
يبدأ مشاورات رسية لتشكيل حكومة جنوبية 

مؤقتة إلدارة الوضــع الخدمايت واألمني يف 
الجنوب.

وأكد الداعري أن خطوة االنتقايل تأيت مع 
الرياض  تنفيذ  اتفاق  استمرار تعرث مشاورات 
وتعنت الرشعية عــن تقديم تنازالت حقيقية 
الســتيعابه بحجــم الشــعب واألرض التي 
السياسية  يســيطر عليهام جنوبا واملكاسب 

والعسكرية التي حققها كجزء من التحالف.
بعد  مؤخرا  اإلخوانيــة  األصوات  وتتعاىل 

املعركة مع الرشعية  إدارة  نجاح االنتقايل يف 
سياســيا وعســكريا يف الجنوب رغم رفض 
الرشعية تنفيذ اتفاق الرياض ووقف هجومها 

عىل أبني.
حزب اإلصــالح الذي اســتخدم الرشعية 
األتراك وعرب  لتمرير مشــاريع  غطاء رشعيا 
رئيس دائرة إعالمه عيل الجرادي قال إن هناك 
الرئيس هادي  وإقليمي إلزاحــة  تحرك دويل 
بأي صيغه  السيايس واســتبداله  املشهد  من 

توافقية أخرى.
ويؤكــد الجــرادي أن التحــرك ليس ضد 
الرئيس هادي كشخصه، لكن إلزاحة رشعيته 
التي يسيطر عليها حزبه اإلخواين ويستخدم 
رشعيــة هــادي ملصالــح تخــدم مرشوعا 
إرهابيا يعارض املــرشوع العريب الذي تقوده 

السعودية.

موقف الرياض من تصعيد االنتقايل شعبًيا 
بحرضموت

األردين وحيد  الســيايس  املحلل  كشــف 
الطوالبة عــن موقف الرياض مــن التصعيد 
الشــعبي من قبــل االنتقــايل الجنويب يف 

محافظة حرضموت.
»إن  الرياض  تويــر:  الطوالبة عىل  وقال 
ســمحت لالنتقــايل بالتصعيد شــعبيا يف 
حرضموت وعسكريا وأمنيا وإداريا يف عدن«.

ســيعلن  »االنتقايل  الطوالبة:  وأضــاف 
السيطرة الذاتية عىل كافة املرافق واملؤسسات 
الحكوميــة يف محافظات الجنــوب متهيدا 
إلعالن حكومــة محلية مؤقتــه إلدارة إقليم 

الجنوب«.
ويــرى مراقبــون أن اململكــة العربيــة 
السعودية تتخذ موقف الحياد يف الرصاع بني 
الحكومــة الرشعية وبــني املجلس االنتقايل 
الجنويب ومل تعلن بشكل رسمي وقوفها إىل 
جانب طرف، عــىل الرغم أن تدخلها يف اليمن 
االنقالب  اليمنية ضد  الرشعية  جاء بطلب من 
الحــويث، ولكن الرياض تــرى يف االنتقايل 
الجنويب حليًفا صادقــا ضمن القوى الفاعلة 
عــىل األرض املؤيدة لرشعيــة الرئيس هادي 
األطامع  وضــد  العريب  التحالف  ومــرشوع 

اإليرانية والركية.
ويعترب اتفــاق الريــاض مخرجا لجميع 
يعطي  حيث  الجنــوب،  يف  الــرصاع  أطراف 
للجنوبيــني نصف الحكومــة، فيام الرشعية 
النصف اآلخــر، إال أن الرشعية ترفض إرشاك 
االنتقــايل الجنويب يف الحكومــة الرشعية 

املعرف بها دوليا.

ترحيب دويل
ويحظى االنتقايل الجنويب برحيب دويل 
وإقليمي، حيث يعترب قوة فاعلة عىل األرض، 
الحوثيني  ضــد  عســكرية  نجاحات  وحقق 

واإلرهاب.
اليمن  لــدى  الربيطاين  الســفري  وأكــد 
الرئيس هادي  مايكل آرون أنــه يجب عــىل 
تقديم تنازالت الســتيعاب االنتقايل الجنويب 
بأن   بها دوليــا، مؤكدا  املعرف  الحكومة  يف 
»االنتقــايل أصدقاؤنــا ولديه مكتــب بلندن 
ونتعامل مع قيــادة املجلس كجزء من القوى 
اليمنيــة ولهم دور كبــري يف املجتمع اليمني 

وخاصة الجنوب«.
ويف افتتاحيتــه شــن مركــز صنعــاء 
عىل  الذعا  هجوما  االســراتيجية  للدراسات 
الرئيس عبدربه منصور هادي، مشــريا إىل أن 
هادي يبذل قصــارى جهده لعدم التوصل إىل 
نهايــة للرصاع يف اليمــن وحرصه عىل عدم 
اتفاق الرياض بهــدف رأب الصدع بينه وبني 

خصومه يف املجلس االنتقايل.

صدام عســكري متوقع بن 
الطرفن

وأكد الصحفــي عبدالخالق الحود، املقرب 
من قيادة االنتقايل الجنــويب، أن األمور يف 

طريقها إىل التصعيد وهو الحسم.
وأضاف الحــود: »يف كل جوالت الحروب 
الســابقة ٌفرضت علينا فرضا ولسنا دعاتها، 
وألننا أصحاب األرض وقوتنا الحق سننترص«.

إىل ذلــك كشــفت مصــادر خاصة يف 
الرئاسة أن نارص عبدربه، نجل الرئيس، يعمل 
عىل إفشــال االتفاق وإىل عدم التوصل لحل 
الوقت نفســه  مع املجلــس االنتقايل، ويف 
حــرك جناح اإلخوان داخــل الرشعية القوات 
العســكرية يف أبني للتحشيد وقصف مواقع 
القوات الجنوبية، ويأيت ذلك بالتزامن مع حشد 

إخواين يف تعز إلسقاط الربة والحجرية.

ح�صرموت �صتعلنه� ب�أعلى �صوت
بعد تعرث اتف�ق الري��ض.. م� خي�رات االنتق�يل وال�صرعية الق�دمة؟

تقرير لـ«األمناء« يرصد أبعاد التصعيد الشعبي بحضرموت وموقف الرياض وخيارات االنتقالي اجلنوبي والشرعية اليمنية القادمة.. 

ما موقف الرياض من تصعيد االنتقالي شعبًيا يف حضرموت؟

حضرموت على املوعد.. هل تعود إلى حضن اجلنوب؟

االنتقالي قوة فاعلة يف اجلنوب باعتراف دولي

الشرعية ترفض تقدمي تنازالت واالنتقالي يستعد لتوجيه ضربته القاضية

صدام عسكري متوقع بني الطرفني


