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 »األمناء« تقرير خاص:

جهوٌد دبلوماســية ضخمة تبذلها 

يف  الجنوبيــة،  السياســية  القيــادة 

املجلــس االنتقــايل الجنــويب ممثلة 

بالرئيس القائد عيدروس الُزبيدي، من 

أجل نقــل صوت الجنوبيــن املنادي 

باســتعادة الدولة وفك االرتباط، إىل 

العامل أجمع.

التحــركات  هــذه  أحــدث  ويف 

شديدة األهمية، التقى الرئيس القائد 

عيــدروس الُزبيــدي رئيــس املجلس 

االنتقايل الجنويب، يف مقر إقامته يف 

العاصمة الســعودية الرياض، بسفري 

الرنويج لدى اليمن )أويفند ســتوكه(، 

استعرض خالله تطورات تنفيذ اتفاق 

الرياض وآلية ترسيعه.

باهتامم واسع،  إليه  ُنظر  الذي  اللقاء 
اســتعرض خالله الرئيس الزبيدي التقدم 
ه ال  ــد أنَّ يف تنفيــذ اتفــاق الرياض، وأكَّ
الرصاع  لحل  مؤقتــة،  حلول  وضع  ميكن 

إال بالعودة إىل جذوره، عرب االســتجابة 
ملطالــب وتطلعات شــعب الجنوب يف 

استعادة دولته.
الجنويب  ويحرص املجلس االنتقايل 
عىل توصيل الحقيقــة للمجتمع الدويل 
فيام يتعلق باالعتداءات التي يتعرض لها 
الجنوب عىل يد حكومة الرشعية اليمنية، 
وإقدام مليشــياتها اإلخوانية عىل شــد 
كثرٍي من الهجــامت والغارات عماًل عىل 

إفشال اتفاق الرياض، يف مقابل التزام 
كامل يتحىل بــه الجنوب الذي ميارس 

أقىص درجات ضبط النفس.
هو  الجاد  الدبلومــايس  العمــل 
أحد بنود االســراتيجية التي يسري بها 
تصبو  التي  الجنويب  االنتقايل  املجلس 
يف نهايــة املســار إىل تحقيــق حلم 
الشعب املتمّثل يف استعادة الدولة وفك 

االرتباط.
وميكن القول أن دبلوماسية االنتقايل 
حّققت نجاحات ضخمة للغاية فيام يتعلق 
من  الجنوبية  بالقضيــة  االهتــامم  بنقل 
الصعيد املحيل إىل الصعيــد العاملي، حتى 
أصبح صوت الجنوب مســموًعا وله صدى 
واســع للغاية، وهو ما ُيشّكل عامل رعب 
كبري ألعداء الجنوب الذين يعملون ليل نهار 
الجنوبية  القيــادة  تحركات  إجهاض  عىل 

نحو تحقيق حلم شعبها.

استعادة دولة الجنوب 

واحرتام اتفاق الرياض
عىل  وإرصاٌر  الرياض  باتفاق  »متّسٌك 
الدولة«.. إعالن جديد صدر عن  اســتعادة 
الرئيس عيدروس الزبيــدي رئيس املجلس 
الجنويب، عرّب عن اســراتيجية  االنتقايل 

الجنوب يف املرحلة الراهنة.
تجديد العهد صدر عن الرئيس الُزبيدي 
خالل لقائه مع ســفري الرنويج لدى اليمن 

أويفند ستوكه نهاية األسبوع املايض.
»املشاورات  إّن:  الُزبيدي  الرئيس  وقال 
تتواصــل الســتكامل تشــكيل الحكومة 
وإعالنها، والبدء يف الرتيبات العســكرية 
أنَّ  إىل  عليها«، مشــرًيا  املتفــق  واألمنية 
املجلس مفوض من شعب الجنوب، مشدًدا 
أنه لن يتنازل عــن حقوقه ومطالبه  عىل 

وتطلعاتــه املرشوعة يف اســتعادة وبناء 
دولته.

انتهى من تقديم  : »املجلس  أنَّ وأضاف 
رؤيته بشــأن الفصل بني القوات يف أبني 
ونقلهــا إىل الجبهــات وإخــراج القوات 

العسكرية من العاصمة الجنوبية عدن«.
وأشــاد بجهود قيادة التحالف العريب 
الســعودية ودولة  العربية  باململكة  ممثلة 
اإلمارات العربية املتحدة، لدعم االســتقرار 

بالبالد وإنهاء الرصاع.
وشــدد الرئيس الزبيــدي عىل حرص 
األساسية  االحتياجات  تلبية  االنتقايل عىل 
الحكومة  أهمية تشكيل  للمواطنني، مؤّكًدا 
معاناة  لتخفيــف  مبهامها  واضطالعهــا 
املواطنني من وطأة الحرب وغالء املعيشــة 

وانهيار الخدمات وانعدام الرواتب.
الزبيدي متّثل ما  الرئيــس  ترصيحات 
يتعلق  فيام  للعهــد،  تجديًدا  اعتباره  ميكن 
بعمل االنتقايل بشكل أسايس عىل استعادة 
دولة الجنــوب يف املقــام األول، وأّن كل 
الخطوات التي يتــم تنفيذها هي جزٌء من 

اسراتيجية »الدولة« األهم.
واستطاع املجلس االنتقايل، عىل مدار 
الكثري من املنجزات  الفرة املاضية، تحقيق 
السياســية حملت أهمية كربى فيام يتعلق 
اســتعادة  إىل  الرامية  الدؤوبة  بالتحركات 

دولة الجنوب.
ونجــح االنتقايل يف اســتعادة زخم 

كبري لقضية الجنــوب العادلة، وجعلها يف 
االسراتيجية  شديد  ودويل  إقليمي  موضع 
ا قوًيا  والحيوية، كام لعب دوًرا دبلوماســيًّ
يتعلــق بنقل صــوت الجنوبيــني املنادي 

باستعادة دولته إىل العامل أجمع.
هذه االسراتيجية التي يتبعها املجلس 
االنتقــايل الجنويب تحمل حلــامً جنوبًيا 
ا، تتســم بالحيوية الشديدة،  شعبًيا ووطنيًّ
فيــام يتعلــق مبا تقــدم عليهــا القيادة 

السياسية من خطوات فاعلة عىل األرض.
االنتقايل، وهو يتحرك بقوة فاعلة نحو 
اســتعادة دولة الجنوب، فإّنه يبدي التزاًما 
كاماًل باتفاق الريــاض املوّقع بني املجلس 
الرشعية  وحكومــة  الجنويب  االنتقــايل 
اليمنيــة يف نوفمرب / ترشيــن الثاين من 

العام املايض.
ومنــذ توقيع االتفاق أبــدى الجنوب 
ا  ا وعسكريًّ التزاًما كاماًل بهذا املسار سياسيًّ
حرًصا عىل إنجاح هذا املسار الذي يستهدف 
ضبــط بوصلة الحــرب عىل املليشــيات 
الحوثيــة بعدما شــّوهتها الرشعية طوال 

الفرة املاضية.
التمســك باســتعادة الدولة وااللتزام 
الالتان  العالمتــان  هام  الريــاض  باتفاق 
عمل  واســراتيجية  منظومــة  تديــران 
الراهنة، وهي  املرحلة  الجنوبية يف  القيادة 
تراعي  كبري  بشــكل  متناغمة  اسراتيجية 
بالتوازنات  تقبــل  وال  الراهنة  التحديــات 

السلبية.

خيار السالم والحفاظ عىل 

الثوابت الوطنية
ويف ظل عديــد التحديات التي تحيط 
بالجنــوب وقضيته العادلة، فــإّن القيادة 
االنتقايل  باملجلــس  ممثلــة  السياســية 
الســالم  نحو  الجنوح  تواصــل  الجنويب، 

بشكل دائم.
اسراتيجية الجنوب السلمية عرّب عنها 
الناطق باسم املجلس االنتقايل الجنويب م. 
نزار هيثم، قائاًل إّن الســالم كان وسيبقى 
الخيار االسراتيجي للمجلس، مؤكًدا أن ذلك 
نابع من الحرص عىل الحــق ببناء الوطن 

والنهوض باملجتمع.
وقال هيثم، يف تغريدة عرب حســابه 
عىل موقع التواصــل االجتامعي )توير(: 
»ُنجدد تأكيدنا أّن خيارنا االسراتيجي، كان 
وسيبقى السالم، وهو نابع من حرصنا عىل 

حقنا ببناء وطننا ونهوض مجتمعاتنا«.
وأضاف: »ثقتنا بقيادتنا لصنع ســالم 
الشجعان مع الحفاظ عىل ثوابتنا الوطنية 
األبرار وعزمية  املرسومة بدماء شــهدائنا 
سننترص  بأننا  ثقة،  عىل  األبطال..  جرحانا 

بقوة الحق ورغاًم عن أوهام اللئام«.
االنتقايل ترســم  ناطق  ترصيحــات 
التي  الراسخة  إطاًرا يعرّب عن االسراتيجية 

يتعاطى بها الجنوب مع التحديات الراهنة، 
وهي اســراتيجية تقوم عىل الجنوح نحو 

السالم يف املقام األول.
الجنــوب نحو الســالم تجىّل  جنوح 
يف عديد املناســبات، منها موقفه الراسخ 
من اتفاق الرياض الذي أفســح املجال أمام 
الخروقات  إنجاح االتفاق بشكل كامل رغم 
املتواصلة التي تشــنها املليشيات اإلخوانية 
اإلرهابية التابعة لحكومة الرشعية اليمنية.

كانت  االتفــاق،  توقيع  قبــل  وحتى 
القيادة السياســية الجنوبية عند حســن 
الظن بها بعد مشاركة فاعلة يف محادثات 
جــدة التي أفضــت إىل توقيــع االتفاق، 
خالًفــا للرشعية التي حاولــت عرقلة عقد 

االجتامعات من األساس.
وعىل الرغم من ذلــك، فإّن الجنوب ال 
يزال منفتًحا عىل طريق السالم ويرص عىل 
إفســاح املجال أمام االســتقرار السيايس 

بشكل وفق التزامات سياسية كاملة.
لكن يف الوقت نفســه، فــإّن جنوح 
الجنوب نحو الســالم ال يســلب عنه حقه 
األصيل يف حاميــة أراضيه من االعتداءات 
التي يتعرّض له من ِقبل املليشيات اإلخوانية 

اإلرهابية التابعة لحكومة الرشعية.
ووضــع الجنوب خطوًطــا حمراء مل 
ُيسمح بتجاوزها عىل اإلطالق، وذلك ضمن 
حقه األصيل يف حامية أراضيه والعمل عىل 

توفري حياة آمنة ومستقرة ملواطنيه.

تقريـــر

بين ا�ستعادة الدولة واحترام اتفاق الريا�ض..دبلوما�سية االنتقايل اجلنوبي اال�سرتاتيجية

الرئي�س الُزبيدي: لن نتنازل عن حقوق ومطالب �سعب 
اجلنوب وتطلعاته امل�سروعة يف ا�ستعادة وبناء دولته

م.هيثم: ال�سالم كان و�سيبقى خيارنا 
اال�سرتاتيجي و�سنحافظ على ثوابتنا الوطنية


