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تقاريـــر

»األمناء« قسم الرصد:
التي  االســراتيجية  منحــت   
ينتهجها املجلس االنتقايل الجنويب 
يف جبهــة أبني القوات املســلحة 
املســتوى  عىل  تفوقا  الجنوبيــة 
العسكري وذلك بعد رفض االنجراف 
إىل محاوالت دفعه نحو الدخول يف 
وارتكازه  واسعة  عسكرية  عمليات 
التي تشــنها  عىل صــد الهجامت 

مليشيات الرشعية اإلخوانية.
كام أن تلك االسراتيجية منحته 
تفوقــا عســكريا يف مباحثــات 
الرياض بعد أن أضحى واضحا أمام 

الجميع الطرف املعرقل لالتفاق.
وبالنظر إىل املكاسب العسكرية 
فــإن دخــول املجلــس االنتقايل 
مع  واســعة  حرب  يف  الجنــويب 
اإلخوانية سوف  الرشعية  مليشيات 
يحقــق هدفا أساســيا بالنســبة 
ملليشــيات اإلخوان يتمثل يف إبعاد 
الرياض والتفرغ  اتفاق  األنظار عن 
أّيا  طويلة  عسكرية  معركة  لخوض 

كانت نتيجتها حتــى وإن تعرضت 
النهاية  النتكاسة جديدة، لكنها يف 
ستكون قد كسبت مزيدا من الوقت 
الرياض واستمرار  اتفاق  يف عرقلة 
الــراع لفــرات أطــول انتظارا 
ملّا ســوف تكشــف عنه املتغريات 

اإلقليمية مستقبال.
إضافة إىل ذلك فإن دخول القوات 
الجنوبية يف حرب واسعة  املسلحة 
النطاق مع الرشعيــة االخوانية قد 
يؤثر ســلبا عىل تأمني جبهة أبني 
ألن اصطفــاف العنارص عىل طول 
من  يأيت  تصعيد  أي  وصد  الجبهات 
جانــب الرشعيــة االخوانية مينع 
اخراق املليشــيات ألبني مبا يسهل 
الوصــول إىل العاصمــة الجنوبية 
عدن، وبالتايل فإن التنظيم الدفاعي 
الجهود  انتهاء  لحني  أمرا مهام  يعد 

السياسية القامئة يف الرياض.
فإن  الســيايس  املستوى  عىل 
االنتقايل الجنــويب حقق أكرث من 
مكســب خالل العــام املنرم بعد 
أن أظهر التزاما ُيحســب إليه بشأن 

تنفيذ بنود اتفــاق الرياض وحظي 
بثقة أطراف دولية عديدة ســارعت 
للقــاء الرئيس عيــدروس الزبيدي 
الجنويب  االنتقايل  املجلــس  رئيس 
يف محل إقامتــه بالرياض، إضافة 
إىل أنه طرف ذو وضعية قوية عىل 
طاولة املفاوضــات بعد أن أثبت أنه 
يســعى للحل السيايس ولديه رغبة 
املســتمرة  الحرب  إنهاء  يف  حثيثة 

للعام السادس عىل التوايل.
العامة  األمانــة  واســتعرضت 
االنتقايل  املجلــس  رئاســة  لهيئة 
االثنني،  اجتامعهــا  يف  الجنويب، 
تصعيد مليشيات الرشعية اإلخوانية 

يف جبهات محور أبني.
وحــّذر االجتامع الذي ترأســه 
العام  األمني  مساعد  الجعدي  فضل 
اتفاق  تنفيذ  عرقلــة  محاوالت  من 

الرياض وإفشاله.
املشــهد  تقرير  األمانة  وبحثت 
الســيايس حول قضايــا مرتبطة 
مبادرة  مضامني  وتقرير  بالجنوب، 

اإلعالن املشرك وانعكاساتها.

اجتامعها  يف  تطرقــت  كــام 
إىل الجهــود اإلقليمية يف مواجهة 
بدول  املرتبطة  اإلرهابية  الجامعات 
وإيران،  وتركيــا  كقطــر  إقليمية 
ملجابهــة مخططاتها التآمرية عىل 

املرشوع العريب.
الجنويب  االنتقايل  واســتخدم 
إرهاب  مواجهة  يف  حاســمة  لغة 
الرشعية، حيث أكّدت هيئة رئاســة 
املجلس عىل عــدم احتامل املجلس 
االنتقــايل الجنــويب واألبطال يف 
الجبهات وأبناء الجنوب كافة، املزيد 
من الصرب بعــد عام كامل يف إطار 

الهدنة.
وأشارت إىل إرصار أعداء الجنوب 
إىل  وتحويلها  التهدئة،  إفشال  عىل 

حرب استنزاف طويلة األمد.
لقطع  الوقت  »حان  إنه:  وقالت 
دابر هــذه املؤامــرة الرخيصة ضد 
قضية شــعبنا التي ُتدار من الغرف 
املغلقة لصانعي القرار ومموليها يف 

قطر وتركيا«.
اســتمرار  إىل  الهيئة  ونبهــت 

اختالق  يف  اإلخوانيــة  الرشعيــة 
اتفاق  تنفيــذ  لعرقلــة  العقبــات 
الرياض، بالتزامن مع تصعيد حربها 
مخططاتها  لفرض  االســتنزافية، 

العدوانية إلعادة إخضاع الجنوب.
الرشعيــة  مليشــيا  وكانــت 
جددت  قد  اإلرهابيــة،  اإلخوانيــة 
تصعيدها يف قطاع الطرية، بجبهة 

أبني، األحد.
أن  ميدانية،  مصــادر  وأكــّدت 
حشــد  تواصل  اإلخوانية  الرشعية 
عنارص إرهابية من تنظيمي القاعدة 
محافظة  من  اإلرهابيــني  وداعش 

مأرب، مبعسكراتها يف أبني.
عن  اإلخوانية  الرشعية  وتخلّت 
اتفاق الرياض بشــكل واضح، عرب 
وأد اتفاق التهدئة يف محافظة أبني، 
لألسبوع  تصعيدها  استمرار  وسط 
تصدت  فيام  التــوايل،  عىل  الثاين 
لعرشات  الجنوبية،  املسلحة  القوات 
األعامل العدائية للمليشيا اإلخوانية 

اإلرهابية، يف أبني.

هكذا حظي االنتقايل اجلنوبي بثقة اأطراف دولية عديدة
كيف منحت استراتيجية االنتقالي بأبني تفوقا عسكريا وسياسيا؟

عدن »األمناء« منيف خالد ربيح:
حملة  جنوبيون  ناشطون  أطلق 
سنـد  »كلنـــا  عنوان:  تحت  واسعة 

لسيناء«.
رسعة  برضورة  الحملة  وناشدت 
هي  التي  )ســيناء(  الطفلــة  إنقاذ 
طريحة فراش املعاناة للعام الخامس.

الجنوبيون  الناشــطون  وعــرب 
عن معاناة الطفلة )ســيناء عبد لله 

البالغة من العمر ســتة  دحـــان(، 
عرشة عاًما.

وطالبــوا برسعــة تقديم الدعم 
الالزم لها.

وهو  الناشــطون،  أحــد  وقاَل 
نر األشــول: »أتت هذه املناشــدة 
التي أطلقناها عرب وســائل التواصل 
وفيسبوك(  )توير،  منها  االجتامعي 
إلنقــاذ الطفلــة )ســيناء( بعد أن 
الطفلة  املعاناة عن حالة  باب  طرقنا 

وأرستها ووالدة الطفلة )سيناء( التي 
انهكها التعــب واملرض من وجودها 
املســتمر بجانب طفلتها مبستشفى 

ابن خلدون«.
لزامًا علينا كشباب  »لذا  وأضاف: 
أن نكون ســند وعونــًا لها فرنجو 
واملنظــامت  املســؤولني  كل  مــن 
اإلنســانية وفاعيل الخــري بالداخل 
والخــارج وكل رشائــح املجتمع أن 
ويكونوا عىل  للمناشــدة  يستجيبوا 

قدر املســؤولية يف مساعده الطفلة 
لتمكينها من  الجريحــة )ســيناء( 
الســفر اىل الخارج للعــالج وإجراء 
العمليــات التي تحتاجها ولكم االجر 
والثــواب عند اللــه يف إنقاذها من 

املوت”.
وكانت الطفلة )ســيناء عبد لله 
دحـــان( قد أصيبت بشظايا قصف 
اجتياح مليشــيات  أثنا  صاروخــي 
الحويث ملحافظة لحج الجنوبية عام 

2015م.
وعــىل مدى خمســة أعوام من 
إصابــة الطفلــة )ســيناء( طرقت 
والدتهــا أبواب العديــد من الجهات 
واملنظامت  الدولــة  يف  املســؤولة 
الكاذبة،  الوعود  لكنها مل تجد سوى 
لتلجأ بعد ذلــك اىل بيع منزلهم يف 
ســبيل جمع تكاليف العالج ولكن ال 
جدوى من تلك املحاوالت التي مل تِف 

بالغرض.

نا�سطون جنوبيون: انقذوا حياة الطفلة )�سيناء(


