
2 www.alomanaa.net

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

Thursday - 10 Jun 2021 - No: 1254 الخميس 10 يونيو 2021م - املوافق 29 شوال 1442هـ - العدد 1254

تقرير

األمناء/ تقرير خاص :
تحركاته  الــدويل  املجتمع  كثــف 
التي  الدبلوماســية إلنهــاء الحــرب 
تشهدها اليمن، عرب مفاوضات تشارك 
عىل  الفاعلة  األطــراف  جميــع  فيها 
األرض، وإنهاء الــراع الذي دام أكرث 

من ست سنوات. 
وتبــدو جبهة مليشــيات الحويث 
املدعومة من إيــران، أكرث حضور عىل 
عكس جبهة الرشعية الذي يســتحوذ 
عليها حزب اإلصالح، وتشهد انكسارات 
يف  نفوذها  مركــز  وأصبح  وهزائــم 

الشامل مهدًدا بالسقوط لصالح قطر.
وتسعى الرشعية عرب حزب اإلصالح 
لألطراف  التفــاويض  الوفد  تزعم  إىل 
املناهضة للحــويث يف الجنوب، وهي 
املجلــس االنتقايل الجنــويب ومكتب 
الغريب،  الساحل  يف  الوطنية  املقاومة 
فيام يرفض الطرفــان متثيل الرشعية 

لهام يف أي مفاوضات شاملة للحل .
واعترب االنتقايل الجنويب أي تجاوز 
املفاوضات  يف  الجنوبيــة  للقضيــة 
القادمة سيؤدي إىل رصاعات وحروب  
جديدة، حيث وأن الجنوب لن يقبل بغري 
وفد املجلس االنتقايل يتحدث باســمه 

عىل الطاوالت.

االنتقالي قوة فاعلة ورؤية واضحة 
أعلن املجلس االنتقايل الجنويب منذ 
اليوم األول من تشكيله أنه وجد لتمثيل 
الجنوب يف املحافــل الدولية والحامل 

الوحيد لقضية الشعب الجنويب.
كام أثبت املجلس االنتقايل الجنويب 

أنه طــرف قوي وفاعــل عىل األرض 
التي حققها يف  االنتصارات  من خالل 
املحافظات الجنوبية والساحل الغريب، 
التنظيامت  عىل  القضاء  يف  نجح  كام 
املحافظــات  بعــض  يف  اإلرهابيــة 
الجنوبية التــي كان التنظيم اإلرهايب 

يتحرك فيها بكل أريحية.
ويعرتف املجتمــع الدويل بالطرف 
القوي املســيطر عىل األرض، وهو ما 
يفعله مع مليشــيات الحويث وتوسله 
بإيقاف الحرب عىل مأرب والدخول يف 

تسوية سياسية شاملة.
قوة املجلس االنتقايل الجنويب يف 
ســيطرته  تحت  تقع  التي  املحافظات 
باإلضافــة إىل الشــعبية التي يتمتع 
عليها  تسيطر  جنوبية  مناطق  يف  بها 
العامل  عنارص حزب اإلصــالح، جعلت 

ينظر إليه كممثل للقضية الجنوبية.
أديب  الجنــويب  الصحفي  وقــال 
الجنويب  االنتقايل  املجلس  "إن  السيد: 
يســري برؤية سياســة وعمل ميداين 
العدو  يرتك  ولــن  تطورات،  أي  يواكب 
يعبث، وال املشــاريع العدوانية تتوغل، 
وهذا العمل من قيادة االنتقايل بحاجة 
ملزيد من الدعم الخليجي )الســعودية 

رسيا( وبقية دولة التحالف األخرى".
وأكد الســيد أن "املجلس االنتقايل 
التقــدم وهو يخوض  حقق كثريا من 
معركته بثبات ورؤية سياســية تشمل 
كل األوضاع  مبــا فيها التفاصيل التي  
ينظر حولها بعض املنظرين يف الفيس 

بوك ومواقع التواصل االجتامعي".

اجلنوب يف طريقه إلى االستقالل 
محور  الجنوبية  القضية  وأصبحت 
الفضائية  القنــوات  من  العديد  نقاش 

العربية والدولية، ويشري ذلك إىل نجاح 
املجلس االنتقــايل يف تقديم القضية 
بشــكل  الدويل  للمجتمع  الجنوبيــة 

صحيح. 
ويقول املحلل السيايس البارز عايد 
اليمن  قريبا جمهورية  : "سرنى  املناع 
الدميقراطيــة الجنوبيــة". مؤكدا أن 
مالمح الدولة الجنوبية تلوح يف األفق. 
وأكد املنــاع أن الشــعب الجنويب 
احتاللــه يف حرب صيف  منذ  يناضل 
94م  قبل أن يكون هناك تحالف عريب 

وعاصفة حزم. 
القيادي باملجلس االنتقايل الجنويب 
عمر بن فريــد علق عىل تريح املناع 
قائال:  "مل تعد قضيــة الجنوب وإرادة 
شعبنا وحق االستقالل أمرا خافيا عىل 
أن  بدليل  أحد، وهذه مرحلــة متقدمة 
شخصية إعالمية كبرية كالدكتور عايد 

املناع يعرب عنها وكأنه واحدا منا".
وأضــاف بــن فريــد: "فقط هم 
حقيقة  يرفضون  الذين  الشامل  أغبياء 

ستفرض نفسها ولو كرهوا".
ومــن جانبه قــال رئيــس املركز 
إن  أمجــد طه  للدراســات  الربيطاين 
" دولة الجنوب العريب وعاصمتها عدن 
قادمة، وجمهورية اليمن أول املعرتفني 
بهــا، ولن يســمح ألي إخواين دخول 
املقدسة عند  الجنوب  أرض  شــرب من 

األحرار".
يســتعد  "العامل  أن  طــه  وأكــد 
الســتقبال هذه الدولة، والبداية بحكم 
ذايت، الجنويب قد يغفر لكن لن ينىس 

من وقف ضده".

توجه دولي إلعالن دولة اجلنوب 
واعرتف خرباء وسياسيون موالون 

لإلخوان عــن توجه دويل إلعالن دولة 
الرشعية يف تحرير  بعد فشل  الجنوب 
الشامل من مليشيات الحويث اإليرانية. 
اإلخواين عبدالباقي شمسان، الذي 
القضية  بعدالة  االعرتاف  يرفض  لطاملا 
لها،  االنتقــايل  وانتصار  الجنوبيــة 
اعرتف يوم أمس أن هناك "توجه دويل 
أن يكون هناك  اليمن، وأتوقع  لتقسيم 

فك ارتباط بعد فرتة".
ويقول اإلعالم اإلخواين إن التحالف 
العريب يدعم تقسيم اليمن وإعادة دولة 
الجنوب، من خــالل الدعم الذي قدمه 
الرياض  واتفاق  الجنــويب،  لالنتقايل 
االنتقايل  للمجلس  رشعنه  يعترب  الذي 

الجنويب للسيطرة عىل الجنوب. 
النقل  وزير  الجبواين،  صالح  وقال 
السابق، إن قواتهم اإلخوانية يف شبوة 
وأبــني ووادي حرضموت ستســقط 
وســتحل بــدال عنها قــوات املجلس 
االنتقايل الجنويب بدعم عريب ودويل. 
وتؤكــد تريحات إخــوان اليمن 
ضد  املتواصل  الهجــوم  إىل  باإلضافة 
العــريب، إن هزميتهم يف  التحالــف 
الجنــوب باتت وشــيكة ويف القريب 
العاجــل سيســقط مرشوعهــم يف 

الجنوب بدعم عريب وإقليمي ودويل. 

ملاذا أصبح استقالل اجلنوب خياًرا 
دولًيا؟

يــرى مراقبــون يف تريحــات 
لـ"األمنــاء" أن قيام دولة يف الجنوب 
هو إنقاذ للمنطقة من التمدد اإليراين، 
حيــث يطالــب الشــعب يف الجنوب 
باستعادة دولتهم منذ ما بعد حرب 94، 

وفشل الوحدة اليمنية مع الشامل لذلك 
ال حلول أمام املجتمع الدويل من الخطر 

اإليراين إال بدعم استقالل الجنوب.
وأضافــوا إن بقــاء الوضع هكذا 
يخدم إيران ومليشياتها يف ظل خذالن 
الرشعية وحزب اإلصالح يف الجبهات، 
لذلــك عــىل املجتمع الــدويل متكني 
االنتقايل الذي يتمتع بشعبية كبرية من 

حكم دولة الجنوب.
وفشــلت الرشعيــة يف تحريــر 
أن عالقتهــا باملرشوع  الشــامل كام 
الرتيك والقطري تراه اململكة واإلمارات 
خطــرا بعد تدفق العنــارص اإلرهابية 
التــي متولهم قطر وتركيا للســيطرة 
عىل املناطــق الجنوبية، األمر الذي لن 
تســمح به اململكة واإلمارات والحلفاء 

الدوليون.
املنظومة  إن هذه  ويقول جنوبيون 
الخاضعة لســيطرة اإلخــوان مل تأِت 
إلنقــاذ الجنوب من املــد الفاريس بل 
اإلرهايب  املــرشوع  لتمكــني  جاءت 
املدعوم من قطر وتركيا من املحافظات 
الوســائل  الجنوبية، مســتخدمة كل 
إلخضاع الشعب الجنويب والتنازل عىل 

قضيتهم العادلة.
وقــال الصحفي الجنــويب يارس 
اليافعي: " إن منظومة الرشعية ممثلة 
فشلوا  اإلصالح  وحزب  هادي  بالرئيس 
البلد  إدارة شــؤون  فشــال ذريعا يف 
الذي يتوفر لهم منذ  الكبري  الدعم  رغم 
2012، كام فشلوا يف مواجهة الحويث 
رغم دعــم التحالف العريب، وفشــلوا 
وجنوبًا".  شاماًل  املواطنني  حامية  يف 
مؤكدا أن "بقاء هــذه املنظومة يعني 

املزيد من القتل واملوت والدمار".
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