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»األمناء« قسم التقارير:

صــدر عــن املجلــس االنتقايل 
فيام  صارم  حــازم  موقف  الجنويب 
يتعلق مبواجهة التصعيد العســكري 
الــذي متارســه مليشــيا اإلخوان 
اليمنية  للرشعية  التابعــة  اإلرهابية 
ضد الجنوب الذي تفاقم خالل الفرتة 

القليلة املاضية.
للدكتور  ترصيح  عن  هنا  الحديث 
نارص الُخبجــي القائم بأعامل رئيس 
املجلــس االنتقايل الجنــويب، الذي 
حذر مــن أّن املجلس لن يطول صمته 
لشعب  املعادية  القوى  انتهاكات  عىل 
الجنوب وسياسات العقاب الجامعي، 
ولن يسمح باستهداف معيشة وكرامة 

شعب الجنوب.
وجاء ترصيح الُخبجي أو تحذيره، 
أعضاء  مــن  عدًدا  اســتقباله  خالل 
حيث  أبني،  بجامعة  املجلس  منسقية 
مثّن الدور النضــايل ألبناء محافظة 
األســطوري  وصمودهــم  أبــني، 
مبواجهة مليشيا الرشعية اإلخوانية، 
ومحاوالتها إعــادة احتالل العاصمة 
الجنوبية عــدن ومحافظات الجنوب 

املحررة.
االجتامع،  خــالل  الخبجي،  وأكّد 
الدور املحوري للمواطنني يف مكافحة 
اإلرهاب إىل جانب القوات املســلحة 

واألمنية الجنوبية يف املحافظة.
لغــة التحذير التي صــدرت عن 
الخبجــي، تضّمنت جنوًحا أيًضا نحو 
عن  الواضح  بتعبريه  وذلك  الســالم، 
الجنويب  االنتقــايل  املجلس  حرص 
عىل امليض يف تطبيق اتفاق الرياض، 
وتوفــري الحد األدىن مــن متطلبات 

التنمية وتحسني مستوى املعيشة.
حكومــة  الخبجــي،  وطالــب 
والشــامل  الجنوب  بــني  املناصفة 
بدورهــا  االضطــالع  بــرورة 
الخدمات  توفري  يف  ومســؤولياتها 

للمواطنني واالستجابة ملتطلباتهم.

رسالة لشعب الجنوب
بدورهــم، اعترب سياســيون أن: 
الخبجي تحمل رســائل  »ترصيحات 
طأمنة لكافة األطراف، فالجانب األهم 
تحرص  الذي  الجنويب  الشــعب  هو 
ميكن  ال  بأنّه  طأمنتــه  عىل  القيادة 
التي  أن يتم السكوت عىل االعتداءات 
يتعرّض لها الوطن عىل يد مليشــيا 

اإلخوان اإلرهابية«.
الخبجي  »رســائل  ان:  وقالــوا 
تعني بكل وضوح أّن القوات املسلحة 
بالعمل عىل  الجنوبية ستظل ملتزمة 
خالل  من  وذلك  الوطــن،  أمن  حفظ 
صد االعتداءات التي تشــنها مليشيا 
التابعة للرشعية  اإلخوان اإلرهابيــة 

اليمنية«.
عىل  الجنوب  »إقــدام  واضافوا: 
لن يكون من  العسكرية  الجهود  هذه 
منطلق عدايئ عىل اإلطالق، لكن األمر 

يشمل حًقا أصياًل للجنوب يف الدفاع 
عــن أراضيه وصد االعتــداءات التي 

تُحاك ضد أمنه واستقراره«.

رسالة للتحالف
وتابــع السياســيون بالقــول: 
املجلس  عن  صدرت  أخرى  »رســالة 
االنتقــايل الجنــويب موجهــة إىل 
التحالــف العــريب وباألخــص إىل 
باعتبارها  السعودية  العربية  اململكة 
راعيــة اتفاق الريــاض، ومفاد هذه 
حريًصا  يظل  الجنوب  بأّن  الرســالة 
بإنجاح االتفاق، وهذا معناه أّن الكرة 
يف ملعب الطــرف اآلخر الذي يعادي 
الستهداف  ويسعى  وشعبه  الجنوب 

أراضيه«.
واكملوا: »السياســة التي يتبعها 
املجلس االنتقــايل الجنويب تعرّب عن 
»قــوة وهــدوء« يف آن واحد، فمن 
جانب فإّن امليدان سيشــهد حســاًم 
لهذا  التصــدي  إطار  يف  عســكريًّا 
يأخذ  الذي  الغاشم  اإلخواين  اإلرهاب 

منحى تصعيديًّا«.
واختتموا بالقــول: »ويف الوقت 
نفســه، فإن الجنوب يظــل حريًصا 
بالنظر  الريــاض  اتفاق  إنجاح  عىل 
إىل األهمية االسرتاتيجية لهذا املسار 
فيام يتعلق بالعمل عىل ضبط بوصلة 
الحرب عىل مليشيا الحويث، علاًم بأّن 
بسبب  إخوانيًّا  ُمحرّفة  البوصلة  هذه 

تتبعها  التــي  التآمرية  السياســات 
الرشعيــة اليمنيــة الخاضع لهيمنة 
حــزب اإلصــالح )ذراع اإلخوان يف 

اليمن(«.

الحسم العسكري
أن:  مراقبون  قــال  جانبهم،  من 
املجلس  بهــا  بعث  التي  »الرســالة 
مع  تعامله  بشأن  الجنويب  االنتقايل 
مســتجدات األوضاع عــىل األرض، 
فيام يخص التصعيد اإلخواين األخري 

الذي شهدته أبني واضحة«.
عىل  حرص  »االنتقايل  واضافوا: 
الرشعية  إلــزام  نحو  الدعوة  توجيه 
بالعمل  إخوانيًّــا  املخــرتق  اليمنية 

وهي  الرياض،  اتفــاق  احرتام  عىل 
بالنظر  دعوة قد ال تتكرر مرة أخرى 
ارتكاب  يف  اإلخــواين  التامدي  إىل 
الخروقات ضد هذا املســار الحيوي 

واالسرتاتيجي«.
الجنوب  بعــث  »كام  وتابعــوا: 
الوضوح  شــديدة  تحذير  برســالة 
مفادها أنّه لن يــرتك أراضيه عرضة 
لهذا االســتهداف اإلخواين الخبيث، 
باعتبار أّن حفــظ أمن الجنوب يظل 

أولوية قصوى للقيادة الجنوبية«.
واســتطردوا: »سياسة االنتقايل 
يف هذا الصــدد ميكن القــول إنّها 
الوضوح حول  برسائل شديدة  تبعث 
التعامــل مع مســتجدات األوضاع 
الوطن  أمن  األرض، مبا يحفظ  عىل 
واملحافظــة عىل املكتســبات التي 
حّققها الجنــوب عىل مدار الفرتات 

املاضية«.
واكد املراقبون ان: »خيار الحسم 
العسكري إذا توّجه إليه الجنوب فال 
ميكن أن يالم عىل املجلس االنتقايل 
الجنــويب يف هذا األمــر، باعتبار 
أنّه ســيكون يف هذه الحالة مدافًعا 
عن نفســه، ال ســّيام أّن االنتقايل 
ُمفوَّض من شعبه بحفظ أمن الوطن 

واستقراره«.
واختتمــوا احاديثهــم بالقول: 
يف  ليســت  الكرة  أصبحــت  »االن 
ملعب املجلــس االنتقايل الجنويب، 
لكّن األمر يبقــى متوّقًفا عىل مدى 
مبســار  اليمنية  الرشعية  التــزام 
اتفاق الرياض، ورضورة مامرســة 
قدر كبري من الضغوط عىل مليشيا 
اإلخوان لوقــف نواياها التصعيدية 

ضد الجنوب«.

  تقريــر

االنتقالي: على القوات املسلحة اجلنوبية االستعداد للدفاع عن مكتسبات شعب اجلنوب

مراقبون: ال يالم اجلنوب إذا توجه نحو احلسم العسكري
سياسيون: السياسة التي يتبعها االنتقالي تعّبر عن قوة وهدوء يف آن واحد

فيما وجه ر�شالة �شديدة اللهجة مللي�شيا الإخوان التابعة لل�شرعية اليمنية..
االنتقايل يبعث ر�سائل طماأنينة للجنوبيني وللتحالف


