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عدنان األعجم

  تؤكــد الرشعية أنها طرف معرقل ألي حل مع االنتقايل 
حيث تعزز مواقعها يف شــقرة بقوات عسكرية من مارب 

ووادي حرضموت بشكل يومي أمام أنظار الرياض.
وأكــد الرئيس القائد عيدروس الزبيــدي، رئيس املجلس 
االنتقايل الجنويب، أن املجلس استكمل املطلوب منه لتشكيل 
الحكومة وترسيع تنفيذ اتفاق الرياض، مثمنًا البطوالت التي 
يسطرها أبطال القوات الجنوبية يف جميع الجبهات، مؤكدًا 

مواصلة السري عىل النهج والهدف الذي سار عليه الشهداء.
وأشــار الزبيدي، خالل ترأســه االجتامع الدوري لهيئة 
املجلس االنتقايل عرب االتصال املريئ، أن املجلس استوىف ما 
عليه لتشكيل حكومة املناصفة وفق مقتضيات االتفاق الذي 

رعته اململكة العربية السعودية.
ويف إشــارة للقاءاته يف الرياض بسفراء الدول الخمس 
دامئة العضويــة يف مجلس األمن، قــال الزبيدي “أطلعنا 
املجتمع الدويل والــدول الخمس دامئة العضوية يف مجلس 
األمن عىل كافة خطوات ترسيع االتفاق وتشكيل الحكومة، 

وهي تتفهم موقفنا وتعلم من هو الطرف املعرقل”.
ويدعو املجتمع الدويل إىل رسعة اتفاق الرياض وإعالن 
الجهود  املناصفة مع املجلس االنتقــايل وتوحيد  الحكومة 

ملواجهة الحوثيني الذراع اإليراين يف املنطقة.
وترفض الرشعية اإلخوانية تنفيذ البند السيايس وإعالن 
الحكومة الجديدة قبل تنفيذ البند العســكري رغم الضغوط 

السعودية التي متارس عىل حكومة هادي واإلخوان.
ويرى الصحفي ماجد الداعري   بأنه ال ميكن  تنفيذ الشق 
العســكري والدمج األمني وإيقاف الحرب بأبني، وفق آلية 
ترسيع تنفيذ  اتفاق الريــاض دون وجود حكومة حقيقية 
فاعلة عــىل األرض، يك يتخــذ وزرائها املعنيــني باألمر، 

القرارات الخاصة بتنفيذ هذا الشأن. 
وأكد الداعري أن رفض الرشعية تنفيذ البند السيايس قبل 
العســكري مجرد أعذار مكشوفة ومربرات سخيفة للهروب 

من تنفيذ اي استحقاقات من االتفاق.
ودعا الســفري االمرييك يف اليمن إىل اإلرساع يف تنفيذ 
اتفاق الرياض وتشــكيل الحكومــة املناصفة بني الطرفني 
وتوحيــد الجهد ملواجهة املليشــيات املدعومة من إيران يف 

اليمن. 
وقال السفري األمرييك كريســتوفر هنزل أثناء وصوله 

إىل محافظــة املهرة أن رشاكة اليمن مــع الواليات املتحدة 
ستساهم يف جهود وضع نهاية للحرب يف اليمن. مشريا إىل 

بالده ملتزمة بدعم التسوية السياسية القادمة، يف اليمن.
وأشار السفري االمرييك أن االتفاق السيايس هو الطريق 
الوحيد إلنهاء النزاع، والذي سيقدم معالجة للوضع اإلنساين 
املؤمل، مشريا إىل اليمن بحاجة إىل تنفيذ اتفاق الرياض عىل 
وجه الرسعة وتشــكيل حكومة جديدة ومشرتكة وموحدة 

تستطيع أن تدافع عىل بلدها ضد إيران.
الجديدة ستستطيع  الحكومة  أن  السفري االمرييك  وأكد 
أن تتخلص من الوضع املتدهور، وتلبي االحتياجات اإلنسانية 

والتنموية يف اليمن.

الجعدي يستبعد فشل اتفاق الرياض
واتهم األمني الســاعد فضل الجعدي اإلخــوان بعرقلة 
اتفاق الرياض حيث قال يف حوار صحفي لصحيفة »اضواء 
الوطن« مر عىل اتفاق الرياض 13 شــهرا مل يتحرك خطوة 
إىل األمام بســبب تعنت الالرشعية واملســيطر عليها حزب 
اإلصالح اإلخونجي الذي يدير مكتب الرئاســة بشكل واضح 
وجيل لدول التحالف وللعامل مثل هذه األحزاب والقوى التي 
تســري يف طريق التجارة بالحروب واألديان ال يهمها األمن 
واالســتقرار وال يهمها التضحيات الجسام والدماء السائلة 
لألبرياء هدفهم كســب املال وكريس الســلطان ولو كانت 

النتيجة إحراق العامل.
وأشــاد الجعدي بدور التحالف يف إنجاح اتفاق الرياض 
وقال نعول كثريا عىل موقف األشقاء بقيادة اململكة العربية 
السعودية راعية االتفاق أن توصل االتفاق وبنوده إىل النور 
وعــىل أرض الواقع نحن كمجلس انتقايل متمســكني يف 

تنفيذ اتفاق الرياض وآلية ترسيع وعدم الخروج عنه .
واســتبعد الجعدي فشــل اتفاق الرياض وأكد ثقته يف 
ثبات الشــقيقة الكربى اململكة العربية السعودية وجديتها 

يف التنفيذ .

من األحضان الرتكية... اإلخوان يتوعدون 
بإسقاط الجنوب عسكريا 

ويؤكد اإلخوان رفضهم تنفيــذ االتفاق  مع االنتقايل 

الرسمي  الراعي  الســعودية  الحرب رسميا عىل  واإلعالن 
لالتفاق وقــادة التحالف، ويعمل اإلخوان بشــكل واضح 
املناهض  القطري  الــرتيك  اململكة ولصالح املرشوع  ضد 

للمرشوع العريب بقيادة السعودية.
وكشــفت مصادر عن ترتيبات تجريهــا تركيا إلعالن 
تدخل رســمي يف اليمن بعد نجاحهــا يف تكوين قوات 
عســكرية يف بعض املحافظات الجنوبية مستغال الدعم 
الســعودي للرشعية حيث سخره الحزب اإلخواين ألهداف 

تركيا وقطر.
وأنشــأ اإلخوان معســكرات يف مارب وشبوة ووادي 
وحرضموت وتعز معسكرات موالية لرتكيا وقطر وهدفها 
إسقاط الجنوب ومضيق باب املندب والسيطرة عىل املالحة 

الدولية يف خليج عدن والبحر األحمر.
ووجــه اليدومي قــوات اإلخوان بحســم املعركة يف 
الجنوب عسكريا بعد وصوله تركيا قبل فوات األوان، حيث 

اتهم الرياض بالوقوف إىل جانب االنتقايل الجنويب.

 الجبواين يتوّعد باقتحام عدن
الثالثاء،  الجبواين،  املقال، صالــح  النقل  وتوّعد وزير 
بـ«اســتعادة عدن« قريبًا، مضيفًا: »ما يؤخرنا هو فقط 
حسابات التحالف الذين يستضيفون القيادة السياسة يف 

الرياض«.
وأملح الجبواين، املقيم حاليًا من تركيا، إىل تدخل تريك 
يف اليمن، وقال: إن فرتة العربدة اإلقليمية تشــارف عىل 

النهاية. )حد زعمه(.
وقال صالح الجبواين، الــذي ارمتى يف حضن الغزاة 
القدامــى )العثامنيني(، ويؤمل بتدخــل تريك يف اليمن: 
»طبيعة األقليــات العصبية تســتقوي باألجنبي وعندما 

يرحل يعودون لحجمهم الطبيعي الضئيل.
وجاءت ترصيحات الجبواين، املدعوم من قطر وتركيا، 
بالتزامن مع مغادرة رؤوس جامعــة اإلخوان يف اليمن، 

السعودية ووصولهم إىل أنقرة واسطنبول.
االنتقــايل منصور صالح  املجلس  القيادي يف  واتهم 
تركيا بتزويد مليشــياتها يف شــقرة بالطائرات املسرية 

الستخدامها يف معركة ابني ضد القوات الجنوبية. 
وكشف صالح يف  حوار  مع  وكالة اماراتية عن تهريب 

أنقرة السالح إىل حزب التجمع لإلصالح، مشريا إىل وجود 
ضباط أتراك داخل اليمن تحت غطاء إنساين.

وقال صالح إن »طائرات بــدون طيار متطورة دخلت 
مؤخرا عــىل خط الحــرب باليمن، لتنفيذ مهــام قتالية 

للعمليات العسكرية ملليشيات اإلخوان »جنويب البالد.
وأوضــح صالح أن هذه الطائــرات هي »جزء من دعم 
نظام الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان، لتنظيم اإلخوان 

املسلمني يف اليمن«.
يف وداع شهداء الطريان املسري الرتيك  يف جبهة ابني 
أكد القيادي يف املجلس االنتقايل الجنويب أن األيام القليلة 

القادمة ستحسم هذا الوضع غري املقبول. 
وأكد العولقــي أن اإلخوان نجحــوا يف تحويل اتفاق 
الرياض إىل مارثون تفاويض لكســب الوقت للتنصل من 
االتفاق وتنفيذ االغتياالت أمام مرأى ومسمع التحالف وكل 

ذلك عىل حساب الجنوبيني ودمائهم.
مختتام :األيام القليلة القادمة ستحســم هذا الوضع 

غري املقبول.

فشل الحل السيايس 
يرى مراقبون يف ترصيحات خاصــة لـ«األمناء« بأن 
التحشــيد اإلخواين املستمر يف أبني يؤكد أن هناك معركة 

كربى يجهز اإلخوان لها يف الجنوب. 
وقال الناشــط محمد سيف اليافعي إن الحل السيايس 
بني الرشعية واالنتقايل فشــل مشريا إىل أن األمور تتجه 

نحو الحسم العسكري بني الطرفني. 
وأضاف اليافعي يف منشــور عىل حســابه الرسمي 
بالفيســبوك« أن الرئيس هادي من يعرقل االتفاق وهو ما 
يعني أن الحل السيايس مل يعد ممكنا والوضع يتجه نحو 

الحسم العسكري.
وتابع : رغم  أن الحسم العســكري مكلف جدا، إال إنه 
هو الخيار الوحيد  الذي يخلص الجنوب وشــعب الجنوب  
من  مليشيات الرش  اإلخوانية اإلرهابية املدعومة من  تركيا  

وقطر وايران.. 
وأكد : »جاهــزون  لخوض معركتنــا، معركة الرشف 
والكرامــة   لتطهــري األرض  ورفع املعاناة عن شــعبنا 

الجنويب.، وحتام  سنترص ».

االنتقالي يحرص على احلل السياسي  واإلخوان على احلل العسكري..

اجلعدي ي�شتبعد ف�شل اتفاق الريا�ض واجلبواين يتوّعد باقتحام عدن
هل ف�شل احلل ال�شيا�شي يف اليمن ؟

ح�شود اإىل �شقرة وجمود يف الريا�ض.. ماذا بعد؟

األمناء / تقرير / صالح لزرق :

االنتقايل  املجلــس  يحــرص 

الجنــويب عىل إنجــاح الجهود 

العربية  اململكة  التي تقوم بهــا 

الســعودية الراعيــة والضامنة 

التفاق الرياض املوقع بني طريف 

الرصاع الرشعية واالنتقايل.

عرب  الرشعية  تعمــل  فيــام 

الــذراع اإلخــواين داخلها عىل 

إفشال أي تفاهامت رغم الضغط 

وتشكيل  االتفاق  إلنجاح  الدويل 

الحكومة الجديدة.


