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األمناء/ تقرير خاص :

أكد  مبعوث األمني العام لألمم املتحدة 
إىل اليمن، عىل أّن الســالم يف اليمن لن 
يستمر بدون أن يكون لألصوات الجنوبية 
دورا يف تشكيله، مشريا إىل عدم إمكانية 
تجاهــل آثار املظــامل التي تعــرّض لها 

الجنوبيون. 
وقال هانــز غروندبريغ، خالل كلمته 
األوىل التي ألقاهــا الجمعة، أمام مجلس 
املحافظات  "الوضع يف  أّن  الدويل،  األمن 
الجنوبية يثــري القلق الشــديد أيًضا مع 
اندالع العنف بشكل منتظم. وقد تدهورت 
الخدمات األساســية واالقتصاد إىل حالة 

بائسة".
وقــال غروندبــريغ إّن "تنفيذ اتفاق 
الرياض ال يزال يواجه تحديات، وال تؤدي 
الحكومة مهامها من عدن". مضيفا "يف 
هذا السياق، ال ميكن تجاهل أثر النزاع عىل 
املحافظات  يف  املتنوعة  واملطالب  املظامل 
أّن "السالم يف  الجنوبية". مشــددا عىل 
اليمن لن يســتمر عىل املدى البعيد إذا مل 
الجنوبية دوًرا يف تشكيل  تلعب األصوات 

هذا السالم عىل نحو مسؤول".

االنتقالي يرحب
الجنويب،  االنتقــايل  املجلس  ورحب 
عىل لســان املمثل الخاص لرئيس املجلس 
بهذا  البيض،  الخارجية، عمرو  للشــؤون 
التوجه، وقــال يف تغريدة رصدها محرر 
"األمناء"، عىل تويرت: "نؤكد بأّن املجلس 
الجنويب ســيعمل ســويا مع  االنتقايل 
املبعوث الخــاص، لتطبيق هــذا التوجه 
فعليــًا من خالل املراحــل األوىل للعملية 

السياسية".
رسائل دولية عن عودة دولة الجنوب 

بشأن  الجديد،  األممي  املبعوث  إحاطة 

الجنوب، رسالة  الدائر يف  اليمن والرصاع 
دوليــة أخرى واضحة تشــري إىل وصول 
املجتمــع الدويل إىل قناعــة بقيام دولة 

الجنوب وعاصمتها عدن. 
أي حلول  أن  الــدويل  املجتمع  ويدرك 
لتقسيم اليمن إىل أقاليم، تعني مزيدا من 
االقتتال والرصاعات، وهو ما أكده املبعوث 
األممي: "إن عدم إرشاك الجنوب يف صنع 
الســالم لن يتحقق هذا السالم عىل املدى 

البعيد". 
كام يدرك املجتمع الدويل أن الجنوبيني 
يطالبون بفك االرتباط عن الشــامل، وبدا 
ذلك منذ بدء الحراك الجنويب 2007م، لذلك 
لن تستطيع أي قوة أن تقف يف طريقهم، 
عبدربه  ونظام  السابق  النظام  حاول  وقد 
منصور هادي ومع ذلك فشل، وهو األمر 
الذي وضع املجتمع الدويل أمام خيار دعم 
الجنوبيني والعمــل مع املجلس االنتقايل 
الجنــويب - الكيان الجامــع للجنوبيني 
- الذي ميلك قوة عســكرية وسياســية 
يستطيع من خاللها قيادة الجنوب وإدارته 

يف املرحلة ما بعد االستقالل. 
وأجمع جنوبيون عىل أن خيار السالم 
الجنــوب وهو من يقرر  مرهون بقضية 
ذلك سواء عرب االستفتاء الشعبي أو غريه، 
فالجنوب لــن يعود إىل صنعاء مرة أخرى 

كام فعل عام 90 م. 
وقال القيــادي يف املجلس االنتقايل 
الجنويب أحمد عمر بن فريد إن التعامل مع 
القضية الجنوبية كقضية دولة سيســهم 

يف حل مشكلة اليمن. 
وقال ابــن فريد يف تغريــدة له عىل 
تويــرت: "إن  التعامل بجديــة مع جوهر 
قضيــة الجنوب كقضيــة دولة ميكن أن 

يسهم جديا يف حل مشكلة اليمن". 
وأضــاف: "إن هذا األمــر يحتاج إىل 
تعامل واقعــي من ثالثة أطــراف: قوى 
الشــامل ككل، ودول الخليــج العــريب، 

واملجتمع الدويل". 
القضية  لتسطيح  أي محاولة  أن  وأكد 
ومعالجتهــا كقضية حقوقيــة أو حتى 
سياســية تحت ســقف الوحدة لن ينتج 

سالما. 

"اإلصالح" خسر الشمال ويصارع 
املوت يف اجلنوب 

ال مينع الجنوب مــن إعالن دولته إال 
املحافظات  اإلخــواين يف بعض  التواجد 
الجنوبية، ومنها شبوة ووادي حرضموت، 
ســيعلن  الجنوب  من  اإلخــوان  وبزوال 

االنتقايل دولته الفيدرالية. 
قواته  من  املســلمني  اإلخوان  ويعزز 
يف شــبوة ووادي حرضمــوت، ويرفض 
دعم جبهات مأرب وغريها من املحافظات 
الشاملية، إلدراكه بأن الشامل انتهى أمره 
ومل يعد ضمن أهدافــه، ويؤكد ذلك تقدم 
املليشــيات الحوثية نحو مــأرب وتخيل 
اإلصالح عىل الجبهات هناك وتركها تواجه 

مصريها أمام مليشيات إيران.
ملليشيات  العســكري  التحشيد  ورغم 
اإلخوان يف شــبوة وحرضمــوت، إال أن 
الرعــب والخــوف يهيمن عــىل الحزب، 
اإلخواين، حيث ينتظره سيناريو مشابه ملا 
حصل يف مرص وتونس وغريها من الدول 

العربية. 
وكشــفت تحركات النخبة الحرضمية 
يف وادي حرضموت واســتحداثها ملواقع 
جامعة  خــوف  جديــدة  ومعســكرات 
اإلخوان، وتجىل ذلك بخروج  قائد املنطقة 
طيمس  صالح  اللواء  األوىل  العســكرية 
ببيان هزيل يعرب عن تخــوف قواته من 
الشــعب  املدعوم من  الجنويب،  االنتقايل 

الجنويب الرافض لهيمنة اإلخوان. 
كــام يســود الخــوف معســكرات 
اإلخوان يف شــبوة، من خالل املالحقات 

النخبة  جنــود  تطال  التي  واالعتقــاالت 
الشبوانية، تلك رسائل رصيحة عىل انهيار 

اإلخوان املسلمني يف الجنوب. 

عرض اإلخوان للحوثي على لسان 
بن دغر 

الدكتور  هــادي،  مستشــار  أطلــق 
أحمــد عبيد بــن دغر، املحســوب عىل 
يدعو  الحويث  ســالم  رســائل  اإلخوان، 
فيها املليشــيات للتصالح ووقف الحرب، 
للحفاظ عىل الوحــدة اليمنية، حيث جاء 
ذلك يف منشــور له عىل الفيسبوك، دعا 
عربه مليشــيات الحويث وقف الحرب يف 
الجبهات والتصالح مع الرشعية، بناًء عىل 
املرجعيات الثــالث، للحفاظ عىل الوحدة 

اليمنية ومنع التقسيم. 
وقال ابــن دغر مخاطبــا الحوثيني:  
"تعالــوا نطوي صفحة الحــرب، ونبني 
الســالم العــادل والدائم، بهــدٍي وبناٍء 
عــىل مرجعياتــه الثالث، فهــي الحاكم 
اليمن  ذاك ما تحتاجــه  االختــالف،  عند 
واليمنيــون، وذاك هو ما ســنأيت عليه 

عاجاًل أم آجاًل".
واعترب ابن دغر، بأن الخطر الحقيقي 
وليس  الجنوب،  اســتقالل  اليمن هو  يف 
مرشوع إيران، داعيا املليشــيات للتصالح 
مــع الرشعية بــدون غالب والتقاســم 
للمســتقبل بدون غالب ومغلوب حفاظا 

عىل وحدة اليمن.
ورأى ابــن دغر أن  الحــرب أصبحت 
خطرا عىل الوحدة، مناشــدا املليشــيات 
الحوثية إىل "ســالم بينا وبينكم حتى ال 

يتقسم البلد". 
حســني  الجنويب،  الصحفي  وقــال 
حنيش إن بن دغر،  ومن خالل ترصيحاته، 
يعرض الجنوب عىل الحويث للحفاظ عىل 
الوحدة اليمنية، حيــث جاءت يف الوقت 

الذي تتســاقط فيه جبهات الرشعية يف 
الشامل وآخر معاقلها مهدد بالسقوط بيد 

املليشيات إيران. 
ودعا  املحلل الســيايس حسني لقور 
، إىل حل الرشعية التي أصبحت مشــكلة 
وليست الحل، مؤكدا أن الرهان عليها يعني 
مزيدا من الكوارث االقتصادية والعسكرية 

يف اليمن.

مراقبون: هزمية اإلخوان طريق 
االنتقالي الستعادة دولة اجلنوب 

يحتمــي حــزب اإلصــالح اإلخواين 
كغطاء  اســتخدمها  التــي  بالرشعيــة 
ال  رسمية  معســكرات  وإنشاء  لرشعنته 
مخصصاتها،  الدولة  وتدفع  له  إال  تخضع 
العامة  باألمــوال  العبث  إىل  باإلضافــة 
وتخصيصها للحروب التي يشنها اإلخوان 

ضد الجنوب. 
ويرى مراقبون يف ترصيحات خاصة 
لـ"األمنــاء" أن القضاء عىل اإلخوان يبدأ 
بقطــع الرشيان الذي يغذيــه، من خالل 
تنفيذ اتفاق الريــاض الذي ينهي احتكار 
اإلخوان عــىل الرشعية وبذلك ســيفقد 
القرارات  إىل  باإلضافــة  األموال  اإلخوان 

السياسية والعسكرية للرئاسة. 
ويــرى مراقبون أنــه وبتنفيذ اتفاق 
الريــاض ســيخرس اإلخــوان قوتهــم 
عســكريا وأمنيــا؛ ألن بنــوده تقول إن 
القوات واملعســكرات تخرج إىل الجبهات 
النخبة واألحزمة  وتستبدلها معســكرات 
األمنية إضافة إىل األمــن العام والقوات 

الخاصة.
وأشــار املراقبون إىل أن اإلصالح هو 
الذي يشــكل خطرا حقيقيا عىل  الوحيد 
عليه  االنتصــار  ســيكون  لذلك  الجنوب 
دولة  الستعادة  الجنويب  االنتقايل  طريق 

الجنوب.
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دول��ة الجنوب ورعب ال�ص��رعية ¿ ر�ص��ائل دولي��ة ع��ن ع��ودة 
يوؤكدها

وي�ص��ارع  ال�ص��مال  خ�ص��ر  الموت في �ص��بوة.. ه��ل اقتربت ¿ 
نهاية االإ�صالح في الجنوب؟

عل��ى الحوث��ي مقاب��ل الحف��اظ ¿ ال�صرعية تعر�ض الجنوب 
على الوحدة

طريق االنتقالي ال�صتعادة دولة ¿ مراقبون: هزيمة االإخوان 
الجنوب
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