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األمناء / غازي العلـــــــــــوي :
أعلن ما يســمى بـ" الفريــق الحكومي" 
ملتابعة تنفيذ اتفاق الرياض والذي يتبع جامعة 
اإلخــوان املســلمني يف اليمن بيانــًا وصفه 
مراقبون باالســتباقي لحرب تحرض الرشعية 
اليمنية لتفجريها يف الجنوب عرب مليشــياتها 
املسلحة املتمركزة يف أبني وشبوة وحرضموت 

ولحج .
واحتــوى البيان الذي نرشته وكالة ســبأ 
اليمنية  للرشعية  التابعة  الرســمية  بنسختها 
مســاء أمس األول عىل كم هائل من املغالطات 
واألكاذيــب التي قــال املراقبون يف ســياق 
الشــعب  أبناء  بأن  لـ"األمناء"  ترصيحاتهــم 
اليمني صغريهم وكبريهم يدركون مدى زيفها 
وبعدها عــن الحقيقة والواقع الذي تشــهده 

الساحة الجنوبية .

احلكومة التزمت بوقف التصعيد .. 
من يصّعد يف أبني وشبوة إذًا 

اتفاق  تنفيذ  ملتابعــة  الحكومــي  الفريق 
الرياض أكــد  يف بيانه التزامــه بالتفاهامت 
التــي تم االتفاق بشــأنها مــع فريق املجلس 
االنتقايل برعاية االشــقاء يف اململكة العربية 
الســعودية والتي تضمنت االلتزام بوقف كافة 
والسيايس  واألمني  العسكري  التصعيد  اشكال 
لعودة  األساســية  واملتطلبــات  واالعالمــي 
الحكومة اىل العاصمة عدن ملامرســة مهامها 

بحرية واستقاللية.
ادعاءات  من  وناشطون  وسخر سياسيون 
الفريق الحكومي التزامه بوقف كافة اشــكال 
التصعيد يف الوقت الذي تواصل القوات التابعة 
ونقل  املسلحة  للمليشيات  تحشيدها  للحكومة 
أبني واملناطق  الثقيلة واملتوسطة إىل  األسلحة 
التي تشــهد توترات بالتزامن مع مامرســات 
قمعية وحمــالت اعتقاالت طالت العرشات من 

الناشطني يف محافظة شبوة .
.. ومن  الحكومــة رضورة ملحــة  عودة 

يرفض العودة 

واعترب الفريق - أن عودة الحكومة رضورة 
الظروف  لتهيئة  العمل برسعــة  تتطلب  ملحة 
املناسبة لتحقيق ذلك.. مشــريًا إىل أن الفريق 
الحكومــي تقدم مبقرتحات جادة ومســئولة 
آمنة متكنها من  بيئــة  تهيئ لعودتها وتوفري 
العمل بحرية واســتقاللية، معربا عن أســفه 
لعــدم تحقق ذلك كنتيجــة لرتاجع االخوة يف 
االنتقايل عن مــا تم االتفاق عليه يف موضوع 
ايقاف اجــراءات التصعيد وتأمــني الحكومة 

ومقراتها.

االنتقالي فرض سلطة األمر الواقع 
واختلق املبررات للتصعيد

وقــال الفريق يف بيانــه :" لقد كان لعدم 
التزام االخــوة يف املجلس االنتقــايل مبا تم 
االتفــاق عليه اثــر مبــارش يف تأخري عودة 
الحكومة للنهوض مبهامها يف تقديم الخدمات 
ألبنــاء شــعبنا ويف التعاطي مــع التحديات 
االقتصادية التــي اصبحت ماثلة أمامنا جميعا 
ويفاقمها استمرار التصعيد عىل كافة االصعدة 
ومنها التدخل املبارش لقيادة املجلس االنتقايل 
القرارات  الدولة واصدار  يف عمل مؤسســات 
املبارشة  التوجيهات  وإصدار  للقانون  املخالفة 
لقيادات الدولة يف العاصمة عدن واالســتمرار 
يف تعطيل مؤسســات الدولة وفرض ســلطة 
األمر الواقع والتحشــيد العســكري واختالق 
االســباب لعمل مظاهرات يف شــبوة وتوتري 
لألجواء يف ابني مع اســتمرار حملة اعالمية 
واتهامها  والحكومــة  الدولــة  ضــد  مكثفة 
باتهامات باطلة وهم جزء ورشيك اسايس يف 

هذه الحكومة".

وماذا عن دعوات االنتقالي املتكررة 
للحكومة بالعودة !

ويــرى مراقبون بــان ادعــاءات الفريق 
الحكومي واتهامــه للمجلس االنتقايل بفرض 
األمر الواقع والتحشــيد العســكري واختالق 

املربرات للتظاهرات يف شــبوة وأبني والتدخل 
املبــارش لقيادة املجلس يف عمل مؤسســات 
الدولة يؤكد مدى عــدم إدراك من قام بصياغة 
"بيان الحرب " بحقيقة األوضاع يف العاصمة 

عدن والجنوب ككل .
وأضافــوا : " املجلس االنتقايل وعرب أعىل 
هرم يف قيادته وهو الرئيس عيدروس الزبيدي 
رئيس املجلس أعلن ويف أكرث من خطاب التزام 
اتفاق  بنود  بتنفيذ  الجنويب  التفاويض  الفريق 
الرياض ودعــا الحكومة ألكرث من مرة للعودة 
ملامرسة مهام عملها من العاصمة عدن والتزام 

املجلس بتأمني عملها  " .

تظاهرات أبناء اجلنوب بذكرى 
"7"يوليو سلمية وليست وليدة 

ولفــت املراقبــون يف ســياق أحاديثهم 
مدن  شهدتها  التي  التظاهرات  إىل  لـ"األمناء" 
حرضموت وشبوة وأبني والعاصمة عدن ولحج 
هي تظاهرات سلمية منددة مبناسبة درج أبناء 
الجنوب عىل إحياءها منذ ما أكرث من عقد من 
الزمن وهي مناســبة أرادت قوى الفيد والنفوذ 
أن متحيها من ذاكرة الجنوبيني إلخفاء الجرائم 
التــي ارتكبها النظام اليمني آنــذاك بحق أبناء 

الجنوب " .

قرارات االنتقالي مخالفة للشراكة..
التفاويض اســتند  اليمنية  الحكمــة  وفد 
التصعيد  بيانه إىل ما وصفها بإجــراءات  يف 
والخروقات التي ارتكبها املجلس االنتقايل بغية 
إفشال اتفاق الرياض وعدم عودة الحكومة إىل 
العاصمة عدن إىل قــرارات دمج قوات الحزام 
األمني بوزارة الداخلية والدعم واإلسناد بوزارة 
الدفاع وهي قرارات يقول مراقبون بانها تندرج 
ضمن ما نص عليه الشــق العسكري واألمني 
القرارات  وما  البيــان:"  وقال  الرياض  باتفاق 
والتوجيهــات املبارشة الصــادرة من املجلس 
االنتقايل ملؤسســات الدولــة وخاصة االمنية 
اال تدخال غري مرشوع يف  والعســكرية منها 

الوظيفة  استغالل  ملامرسات  باإلضافة  عملها، 
العامــة والرشاكة يف الحكومة إلصدار قرارات 
مخالفة للقانون ومنها ما قام به محافظ عدن 
بإصدار قرارات ليست من اختصاصه والسامح 
باقتحام مكتب فرع رشكة النفط يف العاصمة 
عدن، وقد صــدر موقف رســمي رصيح من 
دولة رئيــس الوزراء د معني عبدامللك يعترب تلك 
القوانني  الدســتور وعىل  القرارات تعديا عىل 
النافذة وطالب بإلغائها، وهو ما اكد عليه كذلك 
وبشــكل قاطع بيان رعاة هذا االتفاق األشقاء 
اململكة العربية الســعودية يف بيانهم الصادر 
بتاريخ ٢ يوليو ٢٠٢١ الذي اعترب تلك القرارات 
مخالفة رصيحة التفاق الرياض وما عزز كذلك 
من خالل ترصيحات واضحــة لعدد من الدول 
الصديقة الحريصة عىل تنفيذ اتفاق الرياض ".

وماذا عن تعيني النائب العام ومديري 
النفط بشبوة واملهرة ؟

سياســيون جنوبيون أكدوا بأن سياســة 
الكيل مبكيالني وتغطية "عني الشمس مبنخل" 
مل تعد مقبولــة لدى الشــارع الجنويب الذي 
شــّب عن الطوق ومل تعد تنطــي عليه مثل 
هذه املامرســات التي ذاق ويالتها منذ اجتياح 
الجنوب عسكريا والقضاء عىل مرشوع الوحدة 

اليمنية يف حرب االجتياح عام ١994م.
ورفضت الرشعية التي يسيطر عىل قرارها 
اإلخوان املسلمني، قرار محافظ العاصمة عدن 
الذي أطاح مبوجبــه مبدير رشكة النفط بعدن 
انتصار العراشــة وعنّي الدكتور الجريري بديال 

عنها .
وأصدر رئيس الوزراء الدكتور معني عبدامللك 
توجيهات بإلغــاء قرار محافظ العاصمة عدن، 

واعتربه مخالفا للقانون.
وعىل الجنــاب اآلخر صمت رئيس الوزراء، 
عىل قــرارات محافظ محافظة شــبوة محمد 
االخوان  املحســوب عــىل  بــن عديو  صالح 
املسلمني، الذي استبدل مدير عام رشكة النفط 
مبحافظة شبوة، باخر محسوب عىل االخوان،.

كام قام محافظ املهــرة بتغيري مدير عام 
رشكة النفط باملحافظة واســتبدله بآخر، ومل 
يعترب معني عبدامللك القرارات مخالفة للقانون 
كام فعل مع قرارات محافظ عدن األستاذ أحمد 

حامد ".
داخــل  اذرعهــا  الرشعيــة  وتســتخدم 
املؤسسات الحكومية يف العاصمة عدن ضمن 
االنتقايل  التي تستخدمها عىل  الخدمات  حرب 
والجنوب للتنازل عن مرشوع الجنوب وقضيته 

العادلة ". 
وجاءت خطوات مللس واالنتقايل بعد تنصل 
الرشعية عن التزاماتها وعدم تنفيذ بنود اتفاق 
الرياض، ورفــض حكومة املناصفــة العودة 
إىل العاصمة عدن، لتوفــري الخدمات ورصف 
املرتبــات وإيجاد حلول لالنهيــار االقتصادي 

املنهار". 

تعاملنا مبسؤولية ورغبة لعودة 
احلكومة.. 

انه  بيانه  أكد يف ختامه  الحكومي  الفريق 
وايجابية واضحة  كاملة  تعامل مبســئولية   "
ورغبة اكيــدة لعودة الحكومــة وحرص عىل 
القضايا عىل طاولة  املشرتك وحل كافة  العمل 
التشاور وســيظل ذلك منهجه للحفاظ عىل ما 

تحقق من اتفاق الرياض.
وخالفا لتأكيد البيان رغبة الحكومة اليمنية 
عىل العودة إىل العاصمة عدن وحرصها عىل ما 
اسمته بالعمل املشرتك فان الوقائع واملعطيات 
عىل األرض تشــري إىل عكس ذلك حيث مل تقم 
أو إجــراءات حقيقية منذ  الحكومة بأي عمل 
عودتها إىل عدن للتخفيف من معاناة املواطنني 
ووضــع حد لتدهور العملــة وانتظام املرتبات 
فعن أي حرص ومســؤولية تلــك التي يتحدث 
عنها البيان الذي عده مراقبون بانه اســتباقي 
الفشل  الحرب وإخالء مســؤولية عن  لتفجري 
الحكومي وعدم إحراز أي نجاح يف أي ملف من 
امللفات التي وضعت عــىل طاولتها منذ إعالن 

تشكيل الحكومة .

بيان " الفريق احلكومي" ملتابعة تنفيذ اتفاق الرياض..كذب وتزييف وهروب من حتمل مسؤولية الفشل ..

¿ ماذا عن النائب العام ومديري النفط ب�صبوة والمهرة ؟
¿ من ي�صّعد في اأبين و�صبوة اإذا 

¿  ومن يرف�ض العودة ويف�صل البقاء في فنادق الريا�ض
¿ تظاهرات اأبناء الجنوب بذكرى )7( يوليو �صلمية ولي�صت وليدة 

¿ الدوالر تجاوز الـ)األف( فعن اأي حر�ض وم�صوؤولية تتحدثون

¿ قرارات االنتقالي مخالفة لل�صراكة ..
¿ الحكومة التزمت بوقف الت�صعيد .. ً 

¿ عودة الحكومة �صرورة ملحة .. 
¿ االنتقالي اختلق المبررات للت�صعيد لخروج التظاهرات .. 

¿ تعاملنا بم�صوؤولية ورغبة لعودة الحكومة ..

حكومة الإخوان يف الريا�ض ت�سدر بيان ا�ستباقي للحربحكومة الإخوان يف الريا�ض ت�سدر بيان ا�ستباقي للحرب

اأكاذيب تك�سفها احلقائقاأكاذيب تك�سفها احلقائق

https://www.facebook.com/muradmohamedsaeed
https://www.facebook.com/muradmohamedsaeed

