
2 www.alomanaa.net

 Thursday| Friday  - 8/9 May 2014 -  No: 296 

Thusday - 12 Jun 2021 - No: 1207 الثالثاء 12 يناير 2021م - املوافق 28 جماد أول 1442هـ

تقرير

عدن - املنصورة - شارع القرص تلفون: 341948   وللتواصل عرب الواتساب )73882292١( للتواصل حول اعالناتكم عىل 771210175 

االراء والكتابات الواردة يف ال�صحيفة ال تعرب بال�صرورة عن وجهة نظر ال�صحيفة وامنا تعرب عن وجهة نظر ا�صحابها.
alomana2013@gmail.com

مدير اإلخـــــراج الفنيمدير التحرير

غازي العلوي 
المشرف العام

مراد محمد سعيدد. صدام عبدالله
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عدنان األعجم

األمناء/ القسم السياسي:

املتحدة  األمم  مبعــوث  يتحرك 
إىل اليمن مارتــن غريفيث مؤخًرا 
تتضمن  التــي  مبادرته  إلنجــاح 
الشامل  للحل  املشــرك"  "اإلعالن 
يف اليمــن، خصوصــا بعد إعالن 
بني  املناصفة  الجديــدة  الحكومة 

الجنوب والشامل.
عرب  املتحــدة  األمم  وتســعى 
مبعوثها الخاص إىل تأزيم الوضع 
يف اليمن، حيث إن اإلعالن املشرك 
الذي يروج له غريفيث ال يشــمل 
العســكري  حضورها  لهــا  قوى 
والسيايس عىل األرض، األمر الذي 
يطرح تساؤالت حول نجاح اإلعالن 

املشرك لألمم املتحدة. 
وزار املبعــوث األممــي لليمن 
مارتن غريفيت عــدن الخميس 8 
يناير وغادرها رسيعا، بعد أن التقى 
رئيــس الحكومة معــني عبدامللك 
ووزير خارجيتــه ومحافظ عدن، 
األخرى،  بالقــوى  يلتقي  أن  دون 
سواء بقوى الثورة الجنوبية ومنها 
املجلس االنتقايل ومجالس الحراك 
املجتمع  أو منظــامت  الجنــويب 
املــدين، وهو أمر غــر معتاد من 
أن  يحــرص  كان  الــذي  املبعوث 
يفعل  كان  ومثله  بالجميع،  يلتقي 
املبعوثان السابقان: جامل بن عمر 

وإسامعيل ولد الشيخ. 

ترصيحات  يف  مراقبون  ويرى 
لـ"األمنــاء" أن اإلعالن املشــرك 
لها  ال طعم  دولة  اليمنيني  سيمنح 
وال لون وال رائحة ودونه تقســيم 
اليمــن إىل كنتونــات مقســمة 

ومجزأة.
وسيصبح اليمنيون بني خيارين 
أحالهــام مّر، وميكــن الحوثيني 
الشامل ويشعل  السيطرة عىل  من 
الرصاع يف الجنــوب بني األطراف 

التابعة للرشعية اليمنية. 
الجنويب صالح  الكاتــب  وقال 
يعتقد  كان  الجميع  إن  الســقلدي 
أن ســبب عــدم لقــاء جريفيت 
أنه  هو  بعدن  االنتقــايل  بقيادات 
قد التقى بهم يف الرياض، لكن ما 
املجلس  رئاسة  هيئة  رئيس  كشفه 
عيدروس  الجنــويب  االنتقــايل 
الزبيدي لقناة ســكاي نيوز من أن 
املجلس مل يتســلم مــن جريفيت  
نســخة من مــرشوع التســوية 
املتحدة،  األمم  مرشوع  السياسية، 
املشرك(  )البيان  باســم  املعروف 
يؤكد لنــا أن املبعــوث األممي مل 
يلتِق بــأٍي من قيــادات االنتقايل 
حتى اآلن، وهــذا يعني بالرضورة 
أن املبعــوث األممي مســتمر يف 
املوجودة  االنتقايل  قيادات  تجاهل 
عىل  ومصمم  عدن  ويف  بالرياض 
ُقــــدما مبشــاوراته مع  امليض 
طريف النزاع الرئيســيني ســلطة 

هادي وســلطة صنعاء والتحالف، 
مبعزل عن الطرف الجنويب. 

هل يفشل مشروع اإلعالن املشترك؟
اإلعالن  فشل  مراقبون  ويتوقع 
املشــرك، الــذي عىل يبــدو بأن 
هناك التفــاف دويل عىل القضية 
الذي  الطرف  باســتبعاد  الجنوبية 
ميثلهــا، وهو ما أكدتــه تحركات 

غريفيث األخرة. 
االنتقايل  املجلس  رئيس  ووجه 
الجنــويب يف لقائــه األخر عدة 
رســائل، حيث قال إن املنطقة لن 
تشهد اســتقرارا أمنيا يف حال تم 

تجاوز القضية الجنوبية. 
صالــح  الصحفــي  وقــال 
يعد  الرياض  اتفاق  "إن  البيضاين: 
مثرة نجاح لجهود سعودية حثيثة 
لتوحيــد جبهة الرشعيــة، بهدف 
والتحديات  التحــوالت  مواجهــة 
املرتقبة التي تلوح يف أفق املنطقة، 
ولكن ينظر املجتمع الدويل إىل هذه 
الخطــوة باعتبارها ركنا هاما من 
اليمن  يف  الشاملة  التسوية  أركان 
األممي  املبعوث  لها  يســوق  التي 
إىل اليمن من خالل رؤيته املعروفة 
باسم “اإلعالن املشرك” التي ينظر 
إليها املناهضون للمرشوع الحويث 
باعتبارها مكافــأة لالنقالب ليس 

إال!".

ناحية  "من  البيضاين:  وأضاف 
التي  التحركات  أن  يبدو  التوقيت ال 
تقودها األمم املتحدة، والتي تسر 
بالتوازي مع ضغوط دولية تقودها 
بريطانيا عىل وجــه التحديد، يف 
التي ما  اليمنية  الحكومــة  صالح 
زالــت بحاجة إىل بعــض الوقت 
لرتيب الجبهــة الداخلية للرشعية 
ومعالجــة األخطــاء املراكمــة 
لســنوات، قبل أن تكــون جاهزة 
للجلوس عىل طاولة املفاوضات أو 
خوض جولة رسيعة من املواجهات 
العسكرية الستعادة ما خرسته يف 
نتيجة  مكاسب  من  األخرة  اآلونة 
الرصاع الســيايس يف معســكر 
كام  الحويث،  لالنقــالب  املناوئني 
هــو الحال مــع محافظة الجوف 
ومنطقة نهــم التي متكن الحويث 

من استعادتها".

اإلعالن املشترك والقفز فوق بنود اتفاق 
الرياض

باملجلــس  القيــادي  ودعــا 
الزاميك  االنتقايل الجنــويب عيل 
إىل رضورة اســتكامل تنفيذ بقية 
الذي  الريــاض  اتفــاق  نصوص 
تــم التوقيع عليه مــن قبل قيادة 
االنتقــايل والحكومــة الرشعية، 
القفــز فوق بنود  داعيا إىل عدم  
هذا االتفاق والســر وفقًا لخطة 

نحو  اليمن،  إىل  الــدويل  املبعوث 
)اتفاق اإلعالن املشرك(.

الزاميك يف منشور عىل  وقال 
"الفيسبوك": "ما مل تستكمل بقية 
جدوى  ال  الرياض،  اتفاق  نصوص 
من استمرار بقاء حكومة املناصفة 

يف عدن".
وأضــاف د. الزاميك: "ال يجوز 
القفز فوق اتفاق الرياض، والسر 
نحو اتفاق اإلعالن املشــرك، قبل 
عودة  ألن  الريــاض؛  اتفاق  تنفيذ 
الحكومة إىل عدن كانت مرشوطة 
حرضموت  مــن  باالنســحابات 
وشــبوة واملهرة وأبــني، وتعيني 

محافظني للمحافظات املحررة".
وتابع: "عىل قيــادات املجلس 
الجنوب  وأبناء  الجنويب،  االنتقايل 
كافة مبختلــف توجهاتهم، رفض 
أي مفاوضــات قادمة مع الحويث 
الدويل،  املبعــوث  خطة  حســب 
للوصــول إىل ما يســمى باتفاق 

اإلعالن املشرك".
وأشــار الزاميك: "مــا مل يتم 
للمحافظات  محافظــني  تعيــني 
املحــررة كــام نص عليــه اتفاق 
الرياض، واســتكامل االنسحابات 
وحرضموت  شبوة  من  العسكرية 
واملهــرة وأبــني، والتوجه بها إىل 
املواقــع املحددة حســب نصوص 
لتواجد  مــربر  يوجد  فال  االتفاق، 

حكومة املناصفة يف عدن".

¿  كيف ي�صعى المجتمع الدولي اإلى تق�صيم اليمن؟
¿ مراقبون: االإعالن الم�صترك ي�صع اليمنيين بين خيارين اأحالهما مّر

¿ كيف يحاول غريفيث تمرير وت�صويق م�صروعه؟
¿ ما موقف دول التحالف؟ ومن الم�صتفيد من تجاوز اتفاق الريا�ض؟

¿ لماذا لم يتم الت�صاور مع المجل�ض االنتقالي؟
هل ينجح غريفيث يف 

مهمته الدولية يف اليمن؟
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