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”األمناء” القسم السياسي:

مــى عــام تقريًبا عــى توقيع 

اتفــاق الرياض بني حكومــة الرشعية 

الجنويب،  االنتقايل  اليمنية واملجلس 

غــر أن األوضاع عى األرض ال تشــر 

بأن هنــاك رغبة من الرشعيــة اليمنية 

الواقعــة تحــت ســيطرة مليشــيات 

اإلخــوان يف االســتمرار نحــو الحل 

السيايس، بل إنها توظف عدم تنفيذ 

بنود االتفــاق عى األرض للتامدي يف 

خياراتها العسكرية بالجنوب.

وال ميــر يوم مــن دون أن تخرق 

الرشعيــة اليمنيــة قرار وقــف إطالق 

النار يف أبني، وكذلك فإنها تستمر يف 

حشد عنارصها اإلرهابية إىل الجنوب، 

وال تتوقف عــن مامرســة االنتهاكات 

ضد األبرياء يف شبوة، تحاول بشتى 

الســبل اخرتاق العاصمــة الجنوبية 

عــدن مجددا، إىل جانــب مؤامراتها 

التي ال تتوقــف إلعادة احتالل جزيرة 

سقطرى.

مامطلة الرشعية ألحداث تغيريات 
عىل أرض الواقع

بدورهم، أكد مراقبون سياســيون 
بأن: »مامطلة الرشعية بشــأن تشكيل 
حكومة كفــاءات مع املجلس االنتقايل 
االستمرار  باألساس  تستهدف  الجنويب 
تحاول  ألنها  العسكرية،  خروقاتها  يف 
أن ُتحــدث تغيريات عــىل أرض الواقع 
الحكومة  عىل  املسيطر  الطرف  تجعلها 
الجديدة حال جرى تشــكيلها، وهو ما 
يربهن عىل أن نواياها غري صادقة وأن 
قبولها بتشكيل حكومة كفاءات ال يعني 

تخليها عن الحل العسكري«.
عىل  للتأكيد  البعــض  يذهب  فيام 
اليمنية تســعى من خالل  الرشعية  أن 
خروقاتها العسكرية املستمرة إلجهاض 
بنوده  تنفيــذ  وعدم  الريــاض،  اتفاق 
عــىل األرض وأنها متــي يف طريق 
الجنويب  االنتقايل  للمجلس  استفزازها 
بحيــث ال تظهر كطرف مســؤول عن 
إفشال املفاوضات بشكل مبارش، إال أنها 
ودبلوماسية  سياســية  بحنكة  تواجه 
مــن االنتقايل الجنويب الــذي يتعامل 
الخناق  بتضييق  الرشعية  خروقات  مع 

عليها دبلوماسًيا وعسكرًيا أيًضا.
وظهر أمــس األول األحد، شــنت 
مليشــيات اإلخوان اإلرهابيــة التابعة 
مواقع  عىل  مدفعًيــا  قصًفا  للرشعية 
الجنوبية يف جبهة  املســلحة  القوات 

أبني.
وقالت مصــادر ميدانية إن دبابة 
يف  شاركت  اإلرهابية،  للمليشيا  تابعة 
القصــف، مؤكدة أن تنظيــم اإلخوان 
اإلرهــايب يواصل تنصله مــن اتفاق 

التهدئة إلفشال مباحثات الرياض.
العسكرية،  وبالتوازي مع األعامل 
تدخالت  عرب  اليمنيــة  الرشعية  تعمل 
الجــرال اإلرهــايب عــي محســن 
األحمــر وحزب اإلصــالح عىل فرض 
أســامء معينة عىل الحقائب الوزارية 

املخصصة للحزب يف التشكيل الحكومي 
املرتقب.

»قيادات  إن:  خــاص  مصدر  وقال 
املؤمتر رفضت تفاهــامت أبرمها أحمد 
عبيد بن دغر ورشــاد العليمي باســم 
املؤمتــر مع األحمر وقيــادات إخوانية 

لتسمية ممثي املؤمتر يف الحكومة«.
استدعت  »الســعودية  أن:  وأضاف 
القيادي املؤمتري محمد الشــايف، من 
القاهرة للعــودة إىل الرياض يف إطار 
يف  املؤمتر  ممثي  تســمية  مشاورات 
الحكومة املزمع تشكيلها مبوجب اتفاق 

الرياض«.
وأوضــح املصــدر أن: »ســلطان 
وعثامن  الشــايف  ومحمــد  الربكاين 
مجي ميثلون الجناح الرافض لالخرتاق 
اتفاقيات  اإلخــواين، وإبرام بن دغــر 
جانبية باســم املؤمتر مبباركة الرئيس 

اليمني املؤقت عبدربه منصور هادي«.

وأكد املصدر أن: »مثل هذه املحاوالت 
من قبل هادي واألحمر وتنظيم اإلخوان 
اإلرهايب بالتواطؤ مع بن دغر تشري إىل 
أن هناك عدم جديــة من قبل هذا التيار 
يف الرشعية يف إنجاح اتفاق الرياض«.

للشؤون  العامة  اإلدارة  أعلنت  فيام 
الخارجية باملجلــس االنتقايل الجنويب 
التحالف العريب  - قبل أسابيع - تسليم 
الخطط الالزمة لتنفيذ آلية ترسيع اتفاق 
الرياض، وخطــط فصل القوات ونقلها 

من أبني إىل الجبهات.
وقالت إدارة الشــؤون الخارجية إّن 
جميع املشاورات املتعلقة بتنفيذ االتفاق 
تجري عــرب قنوات رفيعة ومســؤولة 
برعاية اململكة العربية السعودية ودولة 
اإلمارات العربية املتحدة، مشريًة إىل أن: 
التحالف  االنتقايل يطالب دول  »املجلس 
العريب بقيادة اململكة العربية السعودية 
الراعية التفاق الريــاض باتخاذ موقف 

حازم تجاه املعرقلني لهذا املسار«.
وأضافــت أّن: »تعطيــل تشــكيل 
حكومة املناصفة وآليــة ترسيع اتفاق 
الرياض املعلنة، يعد اســتمراًرا لسياسة 
محافظات  تجــاه  الجامعي  العقــاب 

الجنوب«.

كيف ًفضح إرهاب الرشعية عاملًيا؟
يف الســياق، وتعبــرًيا عن متاطل 
الرشعيــة اإلخوانيــة يف تنفيذ اتفاق 
الرياض، فــال يكاد مير يــوم دون أن 
ُيكَشــف عــن معاناة منطقــة ما يف 
كافة  طال  معييش  إهامل  من  الجنوب، 

قطاعات الحياة الحيوية.
ويتعــرض الجنــوب منــذ فرتات 
طويلة، إىل حرب مفتوحة أشهرت فيها 
الرشعية ســالح »تردي الخدمات«، يف 
اســتهداف خبيث ال يختلــف كثرًيا عن 
الذي  اإلرهاب املسلح بشــكله املعروف 
اإلرهابية  اإلخوانية  املليشيات  متارسه 

عىل صعيد واسع.
التي  اليمنية،  الرشعيــة  ومتارس 
ا  عقاًبا جامعيًّ ــا،  إداريًّ الجنوب  تحتل 
ضد الجنوبيني وتشــعل حرب خدمات 
تعاين  حيــث  األصعــدة،  مبختلــف 
محافظات شــبوة وأبني وســقطرى 
وغريها الكثري من أزمات متواصلة يف 
املاء والكهرباء والرصف الصحي وغري 

ذلك من رضوريات الحياة.
وقال مراقبون أن: »إقدام الرشعية 
عىل ارتكاب هذه الجرائم الخسيســة، 
التي ُتعربِّ عن حقد إخواين جارف ضد 
الجنوب وشعبه، يجب أن يراه املجتمع 

الدويل، وأن تتدخــل األمم املتحدة التي 
ال ميكن أن يقبــل ميثاقها بأن يتعرض 
شــعٌب ملعاناة »متعمــدة«، كتلك التي 

يعانيها الجنوبيون منذ فرتات طويلة«.
مطالبٌة  املتحدة  »األمــم  واضافوا: 
بالضغــط عــىل الحكومــة املخرتقة 
إخوانًيا، حتى تتوقف عن استغالل سالح 
الخدمات ضد الجنوبيني، ويظل املجتمع 
التي  األوراق  من  العديد  بحوزته  الدويل 
قد يستخدمها للضغط عىل الرشعية يف 

هذا اإلطار«.
وتابعــوا: »ترسيع وترية هذا الدور 
األممي ينبع من عمل دبلومايس مكثف 
برعايــة القيادة السياســية الجنوبية، 
ممثلة يف املجلــس االنتقايل الجنويب، 
نشــاطه  من  يكثف  أن  يجــب  الــذي 
الدبلومــايس لنقل صورة دقيقة ملعاناة 

الجنوب من االحتالل اليمني ألراضيه«.
املجلــس  »يــويل  واســتطردوا: 
كبرًيا  اهتامًما  األســاس  يف  االنتقايل 
جرائم  لتوثيــق  الدبلومايس  بالعمــل 
الرشعية اليمنية ضد الجنوب وشــعبه، 
لكّن تكثيف هذا العمل بشــكل أكرب أمٌر 
شديد األهمية فيام يتعلق بالضغط عىل 
الرشعية حتى تتوقف عن هذه السياسة 

الخبيثة«.
واختتمــوا احاديثهم بالقول: »كام 
ز من مطالب  أّن هــذه التحركات تعــزِّ
إدارة  مُيَنحوا حــق  بــأن  الجنوبيــني 
مع  يتناغم  وهذا  بأنفســهم،  أراضيهم 
الجنوبية  للقضية  االسرتاتيجي  التوجه 
األســمى هو  التي يظل هدفها  العادلة 

استعادة الدولة وفك االرتباط«.

تقريـــر

ملاذا ال يعني ت�سكيل احلكومة تخلي ال�سرعية عن احلل الع�سكري؟
هكذا توظف ال�سرعية الحل ال�سيا�سي للتمادي ع�سكرًيا على الجنوب

كيف ًف�سح اإرهاب ال�سرعية عاملًيا؟
مراقبون: مماطلة ال�سرعية بت�سكيل احلكومة 

الأحداث تغيريات على اأر�ض الواقـــــع


