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"األمناء" القسم السياسي:

كشــفت مصــادر سياســية 

اتفــاق  تفاصيــل  لـ"األمنــاء" 

حــويث إخــواين عــى تهميش 

ا.  الجنوب سياسيًّ

اإلخوانية  الرشعية  وتحاول 

بشــتى الطرق تهميــش قضية 

الجنوب وحرمان ممثله الوحيد 

"املجلــس االنتقايل الجنويب" 

من املشاركة يف أي مفاوضات 

تتمســك  وقــت  يف  مقبلــة، 

القيــادة بحــق إرشاكها يف أي 

عملية سياسية تفاوضية برعاية 

دولية.

    
 ورشــحت معلومات عن اتفاق 
يتضمن  والحوثيني،  الرشعيــة  بني 
عدة بنود أهمهــا: وقف إطالق النار 
اليمنية،  مــأرب  جبهة  ذلك  يف  مبا 
وفتح مطار صنعاء، وكذا تشــغيل 
مينــاء الحديدة، والســاح بتدفق 
وإطالق  اإلنســانية،  املســاعدات 
التمهيد  ثم  ومــن  املعتقلني،  رساح 

ملفاوضات سياسية شاملة.
 واملالحظ يف هــذا االتفاق أنه 
يخلو بشكل كامل من أي حديث عن 
القضية الجنوبية أو إرشاك للمجلس 
ما  وهو  املحادثــات،  يف  االنتقايل 
بأنه يندرج  فرسته مصادر سياسية 
القضية  إطار محاوالت تهميش  يف 

الجنوبية. 
السياســية:  املصادر  وقالــت 
"يتزامن كشــف هذه التطورات مع 
حراك سيايس ودبلومايس كبري، ال 
ســيا من ِقبل األمم املتحدة وقوى 

املتحدة،  الواليات  بينهــا  فاعلة  دولية 
ضغطت من أجل إطالق عملية سياسية 
النار  وقًفا شــاماًل إلطــالق  تتضمن 
أقرب  يف  املساعدات  بإدخال  والساح 
وقت، مبا يضع حًدا للحرب القامئة منذ 

نحو سبع سنوات".
 وأضافت: "وتشــري التكهنات إىل 
والرشعية  الحوثيــني  بني  االتفاق  أن 
ســيتم التوقيع عليه يف وقت قريب، 
تهميش  جاهدة  تحــاول  األخرية  فإن 
االنتقايل  املجلس  الجنوب عرب حرمان 
من املشاركة يف املفاوضات السياسية، 
الطريق  يف توجه يســتهدف قطــع 
أمــام الجنوب عن تحقيــق مزيد من 

املكتسبات".

يتصــدى ملؤامرة  االنتقــايل   
تهميش الجنوب

يف ســياق متصــل، واســتباًقا 
اإلطار،  هــذا  يف  الرشعية  ملســاعي 
عقدت هيئة رئاســة املجلس االنتقايل 
اجتاًعا ترأسه الرئيس القائد عيدروس 
الزبيدي، تم خالله التأكيد عىل الرفض 
مرشوعات  مترير  ملحــاوالت  القاطع 
الجنوب  تطلعات  تراعي  ال  سياســية 
وفك  الدولة  باستعادة  شعبه  ومطالب 

االرتباط.

توجيه  االجتــاع  تضمــن  كا   
الدعوة إىل املجتمع الدويل بعدم تجاهل 
القضايا الرئيسية، وعىل رأسها قضية 
شــعب الجنوب، واملجلــس االنتقايل 

الجنويب، بصفته ممثله املفّوض.
 ويقــول سياســيون إن تحــرك 
االنتقايل جاء بالتزامن مع أحاديث عن 
توافقات عىل عقــد جولة جديدة من 
املفاوضات السياسية عماًل عىل إحداث 
حلحلة شــاملة متثل اخرتاًقا يف جدار 
األزمة يف املرحلة املقبلة، وسط مساٍع 
للرشعية من تهميــش الجنوب وعدم 

إرشاكه يف املفاوضات. 
وأضافــوا: "محــاوالت الرشعية 
الجنويب  االنتقايل  املجلــس  لتهميش 
وعرقلة إرشاكه يف أي عملية سياسية 
قادمة متثلت واضحة يف اتباع سياسة 
التســويف واملاطلة وعــدم االلتزام 
الرياض، ومنعهــا لحكومة  باتفــاق 
املناصفة من العودة إىل العاصمة عدن 

لتبارش مهامها".
املاطلة  جانب  "وإىل  وتابعــوا:   
السياســية، ســعت الرشعية إلشعال 
رصاع مسلح عرب استفزازات عسكرية 
يف الجنــوب، مــن خالل التحشــيد 
املتواصــل للعنــارص اإلرهابية صوب 
محافظتي شبوة وأبني، متهيًدا لعدوان 

عسكري يهدد العاصمة عدن". 
وأكملــوا: "وخالفا لبنــود اتفاق 

الرياض، اســتحدثت مليشيا الرشعية 
اإلخوانية الكثري من النقاط العسكرية 
عــىل الطريق الرابط بــني محافظتي 
شــبوة وأبني، من أجل تأمني عمليات 
بشــكل  اإلرهابية  العنارص  تحشــيد 

متواصل".
 واســتطردوا: "تحــاول الرشعية 
إشــعال مواجهة مسلحة مع الجنوب، 
مبا ينذر بإفشال كامل التفاق الرياض، 
ومن ثم تكون قد حققت ما خططت له 
ا  باســتمرار تطويقها للجنوب عسكريًّ
ا، باإلضافــة إىل تثبيت  ومؤسســاتيًّ
القضية الجنوبية يف حالة ركود تحول 

دون التقدم لألمام".
 يف مقابــل ذلــك، فــإن املجلس 
االنتقــايل الجنــويب يتصــدى، عرب 
ملحاوالت  نشــط،  دبلومايس  حــراك 
الرشعية لتهميش دوره، متثل يف عقد 
الوفد التفــاويض للمجلس الكثري من 

االجتاعات يف السعودية.
 ويف أقل من أســبوع، عقد ممثلو 
دبلوماسية  لقاءات  عدة  االنتقايل  وفد 
شــديدة األهمية، ُنقلت خاللها رسائل 
واضحة بشأن متسك املجلس االنتقايل 
الجنوبيني وقضيتهم  تطلعات  مبراعاة 

يف أي مسار سيايس.
 ففي هذا األســبوع، عقد د.نارص 
الخبجــي - رئيس الوفــد التفاويض 
للمجلــس االنتقايل الجنــويب، أمس 

الخميس - لقاءات مع ســفري روسيا 
لدى اليمن فالدمري ديدوشكني، وسفري 
الصني لدى اليمن كانج يونج، والقائم 
بأعال ســفري أملانيا لــدى اليمن يان 

كراورس. 
الكثريي،  عبدالله  عيل  اجتمع  كا 
عضو هيئة رئاســة املجلس االنتقايل 
ونائب رئيس وحدة شؤون املفاوضات، 
مع محمد العريان مسؤول امللف اليمني 
العربية  بالسفارة املرصية لدى اململكة 

السعودية. 
وشملت كل هذه اللقاءات تأكيدات 
مــن ِقبل املجلس االنتقــايل الجنويب 
بأن أي عملية ســالم يجــب أن تنطلق 
من أساس الرصاع، وأن قضية الجنوب 
تعترب إحدى القضايــا الجوهرية التي 
يجب أن تنطلق منها جهود التســوية 

السياسية الشاملة.
يف  االنتقايل  املجلــس  ونجــح   
ِقبل هذه  الحصول عىل تأكيــدات من 
األطراف الدبلوماســية برضورة طرح 
املفاوضات،  القضايا عىل طاولة  كافة 
الجنويب  الشعب  أن تطلعات  مبا يعني 
أن تكــون حــارضة وأن تتم  يجــب 

مراعاتها يف العملية السياسية.
   

حيلة رشعية اإلخوان

فيا ُتعقد اجتاعات يف السعودية 

من أجل إعــادة إحياء اتفاق الرياض، 

فقد بــات من الواضــح أن الرشعية 

اإلخوانية تشهر سالح استهالك الوقت 

عماًل عىل إبقــاء الوضع عىل ما هو 

عليه ألطــول فرتة زمنيــة، وبالتايل 

ضان تحقيق مكاسب سياسية.

االتفاق  لتوقيع  األول  اليوم  ومنذ 

يف الخامس من نوفمرب 2019م، تتبع 

الرشعية سياســة املاطلة عماًل عىل 

إفشال مسار االتفاق أو عىل أقل تقدير 

محارصته يف حالة من الجمود التام.

 وتجىّل ذلك عىل أكرث من صعيد، 

سواء من جانب الخروقات العسكرية 

الحكومة  أو عرقلة عــودة  املتواصلة 

لتبارش مهامها من العاصمة عدن.

إقدام  "إن  مراقبــون:  ويقــول   

الرشعيــة عىل اتباع هذه السياســة 

أمــر ال يقترص عىل محاولة إشــعال 

أمنية،  نعرات  إثارة  أو  معيشية  أزمات 

ذات  أيًضا مؤامرة  األمر يشــمل  لكن 

صبغــة سياســية، تتضمــن العمل 

عىل إقصاء الجنــوب بقيادة املجلس 

االنتقايل الجنويب عن املشــاركة يف 

أي مفاوضات نحــو التوصل إىل حل 

سيايس شامل". 

يف  الجنوب  "إرشاك  وأضافــوا: 

أي مفاوضــات مســتقبلية هو أحد 

البنود الرئيسية التي وردت يف اتفاق 

تعمل  البنــد  هذا  وألجــل  الرياض، 

أكرب قدر من  الرشعية عىل زراعــة 

العراقيل يف مسار االتفاق، للحيلولة 

دون جلــوس املجلــس االنتقــايل 

لشــعبه  رشعي  كممثل  الجنــويب 

وقضيته العادلة".

 وتابعــوا: "ويف ظــل حــراك 

اآلونة  هــذه  يف  كبــري  ســيايس 

من  جديدة  جولــة  إجراء  نحو  دفًعا 

املفاوضات مبا يوقف الحرب باليمن، 

فإن اسرتاتيجية الرشعية تقوم عىل 

محاولة تثبيت الوضــع الراهن، مع 

مع  التفاوض  إمكانية  وترية  ترسيع 

الحوثيــني، عماًل عــىل تغييب املجلس 

االنتقايل الجنويب عن املشهد". 

بشكل  الرشعية  "تتخوف  وأكملوا: 

كبري من حضــور املجلس االنتقايل يف 

هكــذا مفاوضات، ملا يحملــه ذلك من 

بالغة وزخم كبــري تجاه قضية  أهمية 

الجنوب ومطالب الشــعب باســتعادة 

ستحوزها  التي  الدولية  واألبعاد  دولته، 

القضية". 

واســتطردوا: "الرشعيــة وهــي 

االنتقايل  املجلــس  تغييب  تســتهدف 

أن  تحاول  فهي  املشــهد،  عن  الجنويب 

ُتجــرى املفاوضــات دون إدراج قضية 

الجنــوب يف إطارها، يف محاولة لزرع 

املزيد مــن العراقيل أمام الجنوبيني عن 

تحقيق املزيد من املكتســبات يف رحلة 

استعادة الدولة". 

بالقــول:  أحاديثهــم  واختتمــوا 

"املجلس االنتقايل الجنويب ال ميكن أن 

يتنازل عن املشــاركة يف أي مفاوضات 

ا  مســتقبلية باعتبــاره ممثــاًل رشعيًّ

مرتبط  وهذا  الجنويب،  للشعب  ووحيًدا 

بأن اسرتاتيجية القيادة السياسية تقوم 

عىل استعادة الدولة وفك االرتباط، وهي 

غاية ال ميكــن أن يرتاجع عنها الجنوب 

وشعبه".

تقرير

"الأمناء" تك�سف تفا�سيل اتفاق حوثي اإخواين على تهمي�ش اجلنوب �سيا�سًيا

كيف يت�صدى االنتقايل ملوؤامرة تهمي�ش اجلنوب؟

ملاذا ت�صعى �صرعية االإخوان لت�صريع وترية التفاو�ش مع احلوثي؟
ما حيلة ال�صرعية الإق�صاء اجلنوب؟


