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الرئي�س الُزبيدي للمبعوث الأممي: يجب معرفة م�شببات وجذور ال�شراع والق�شايا الوطنية ويف طليعتها ق�شية �شعب اجلنوب
»األمناء« قسم التقارير:

ســعت رشعيــة اإلخــوان بــكل 
الســبل لعرقلة زيــارة املبعوث الخاص 
لألمني العام لألمــم املتحدة لليمن هانز 
العاصمــة عدن، تخوًفا  جروندبرج إىل 
من مكتســبات سياسية تنتظر الجنوب 

وقضيته.
األممي  املبعــوث  طائــرة  وحطت 
ســعت  بعدما  عدن،  بالعاصمة  الثالثاء 
حرب  إطالق  عــر  لعرقلتها  الرشعيــة 
الشــائعات، حاولت  عشواء مكثفة من 
من خاللها االنقضاض عىل أحداث كريرت 
للرتويج كذًبا وزوًرا بأّن العاصمة مرسح 

للفوىض األمنية.
واضًحا  الجنــويب  االنتقايل  وكان 
وهو ُيسمي األمور مبســمياتها، إذ أّكد 
أّن محاولة العنارص اإلرهابية املُســلحة 
هدفــت إىل زعزعة األمــن يف كريرت، 
وســعت لرتويج صــورة مغلوطة عن 
لترير  بالعاصمة عدن،  األمنية  األوضاع 
رفض عدد مــن وزراء حكومة املناصفة 

أعاملهم،  العــودة إىل عدن ومامرســة 
وعرقلة زيارة املبعــوث األممي للعاصمة 

عدن.
زيارة  من  الرشعية  رعب  رس  وعن 
كهذه، فإن السبب يعود إىل أن الرشعية 
اإلخوانية تبدي قدًرا هائاًل من التخوفات 
من إمكانية أن يحقق الجنوب مكاسب 
سياسية تعضد من موقف قضيته خالل 

املرحلة املقبلة.

الجنوب ومعادلة الحل السيايس
سياسيون أكدوا أن “زيارة املبعوث 
األممــي إىل العاصمة عدن، يف خضم 
جهود دبلوماسية موسعة يجريها هذه 
الجنوب  أّن  األيام، تعني بكل وضــوح 
جزٌء أصيٌل من معادلة الحل السيايس، 

إحداث حــراك قوي عىل  أيًضا  يعني  مبا 
صعيد تحــرك الجنوبيني نحو اســتعادة 

دولتهم”.
وقالــوا: »يــرب هــذا الواقع يف 
مقتــل مســاعي رشعية اإلخــوان التي 
لطاملا ســعت إىل تهميش قضية الجنوب 
وإخــراج املجلس االنتقايل مــن معادلة 
الحل الســيايس، لكّن الحنكة السياسية 
التي يتحىل بها املجلس، وقبلها الحاضنة 
التي تلتف حولــه، وانخراطه  الشــعبية 
وإعالءه املــرشوع القومي العريب كجزء 
أصيل منه جعله يف موقع سيايس فريد 

ا عىل األرض”. فرض نفسه طرًفا قويًّ
وأضافــوا: »يأمــل الجنوبيــون أن 
تكون زيــارة املبعوث األممــي إىل عدن 
فيها صوت  ُيســمع  ملرحلة جديدة  بداية 
الشــعب املنادي باســتعادة دولته بعدما 
نجح لفرتات طويلة يف تخطي التحديات 
وإفشــالها بعد تضخم املؤامرة اإلخوانية 

ضد الشعب وقضيته”.

تفاصيل اللقاء
وكان الرئيــس عيــدروس الُزبيدي، 
رئيس املجلس االنتقــايل الجنويب القائد 
األعىل للقوات املسلحة الجنوبية، استقبل 
الثالثاء، يف مقر رئاسة املجلس بالعاصمة 
عدن، املبعوث الخــاص ألمني عام األمم 

املتحدة لليمن سعادة هانز غروندبرغ.
ورحب الرئيس القائد بوصول املبعوث 
العاصمة  إىل  لــه  املرافق  والوفد  األممي 
عدن، مؤكدًا دعــم املجلس لهذه الخطوة، 
لنجاح  الالزمة  التسهيالت  كافة  وتقدميه 
زيارتــه إىل عــدن، مؤكــدًا أن عدن هي 
حارضة الســالم، وأن املجلــس االنتقايل 
عىل  حريصون  الجنوب  وشعب  الجنويب 

إنجاح جهود السالم يف بالدنا.
القائد رشحا مفصال  الرئيــس  وقدم 
حــول الوضــع االقتصادي واإلنســاين 
يبذلها  التــي  والجهود  بالبــالد،  الصعب 
الوضع  هــذا  معالجة  تجــاه  املجلــس 
ومواجهته، مؤكدًا أن املجلس حريص عىل 
دعم العمل الحكومي لتحســني األوضاع، 
تأمني  الحكومة بهدف  وأنه يشــارك يف 

مصالح الشعب.
وتحــدث الرئيــس عــن الجهــود 
والتســهيالت التي قدمها املجلس لتيسري 
وصول الحكومة ومامرستها ملهامها، مبا 
الدولة، وتقديم  يف ذلك تفعيل مؤسسات 
الخدمات العامة، ورضورة انتشال الوضع 

االقتصادي واإلنساين كأولوية قصوى.
املجلس  القائد دعــم  الرئيــس  وأكد 
جهود املبعوث الخــاص لألمني العام يف 
كل الخطوات التي من شأنها الوصول إىل 
بدء عملية سياسية شاملة، مشريًا إىل إن 
الرياض ميثــل محطة مهمة عىل  اتفاق 
السياسية  العملية  دعائم  إرســاء  طريق 
وإحالل السالم يف الجنوب واليمن، وحتى 
يتم تحقيق ذلك بشــكل عميل، فإنه ال بد 
التفاويض املشــرتك  الوفد  من تشــكيل 
للعملية السياســية الشاملة، مشددًا عىل 
أن مشــاركة املجلس االنتقايل يف عملية 
املجلس  تجاوز  ميكن  وال  أساسية  السالم 
بكل األحــوال، وهذه املشــاركة ال بد أن 
تشــمل حضور املجلس يف كافة مراحل 

العملية السياسية كطرف رئييس.
وأشــار الرئيــس إىل موقف املجلس 
الداعــم لوقف إطالق النــار، ورضورة أن 
دون  ذلك  األطراف عــىل  توافق جميــع 
املجتمع  حاجة  إىل  باإلضافة  اشرتاطات، 
الدويل ملنــح املبعوث الخــاص تفويضا 
حقيقيا يعكس واقع األطراف عىل األرض، 

ومســببات وجذور الصـــراع، والقضايا 
شــعب  قضية  طليعتها  ويف  الوطنيــة 

الجنوب التي ميثلها املجلس االنتقايل.
التصعيد  “إن  القائــد:  الرئيس  وقال 
فرص  سيعقد  الحويث  مليليشيا  العسكري 
وسيضاعف  واالستقرار،  السيايس  الحل 
والوضع  الصعبــة  اإلنســانية  األزمــة 
االقتصادي املتدهور«. مضيفًا أن ميليشيا 
الحويث تســري يف نهج عــدواين خطري 
يســتوجب مواجهته وردعــه، مؤكدًا أن 
املجلس ســيدافع عن الجنــوب من هذه 
يســمح  لن  وإنه  واالعتداءات  التهديدات 

ببقائه يف مديريات بيحان.
مــن جانبه، أكــد مبعــوث األمني 
العام هانز غروندبريغ رضورة مشــاركة 
املجلس االنتقايل يف العملية السياســية 
الشاملة من خالل الرتتيبات املتفق عليها، 
مشــريا إىل أهمية ورسعة تشكيل الوفد 

التفاويض املشرتك.
حر  اللقاء اللواء أحمد ســعيد بن 
بريك، عضو هيئة الرئاسة رئيس الجمعية 
الوطنية، والدكتــور نارص الخبجي عضو 
الرئاســة رئيس وحدة شــؤون  هيئــة 
املفاوضات، والدكتورة ســهري عيل أحمد 
عضو هيئة الرئاســة، واألســتاذ محمد 
للشــؤون  العامة  اإلدارة  رئيــس  الغيثي 
الخارجية، وعامد محمد أحمد نائب مدير 
مكتــب رئيس املجلس، فيــام حر مع 
مبعوث األمني العام: الســيد معني رشيم 
نائب املبعوث، والسيد بيرت رايس مسؤول 
مكتب املبعوث األممــي بالعاصمة عدن، 
أبو  وكايل صالح، وساره صادق، ومحمد 

ريشة.
وكانت قد جرت مراســم اســتقبال 
رسمية لسعادة مبعوث األمني العام لألمم 
هيئة  أعضاء  مــن  عدد  بحضور  املتحدة، 

رئاسة املجلس االنتقايل.

الجنوب يقهر أعداءه
الُزبيدي مع  الرئيــس  لقــاء  وحمل 
األممي رسائل عديدة يف خطوة  املبعوث 

سعت رشعية اإلخوان كثرًيا إلفشالها.
الرسالة األوىل التي تضّمنها اجتامع 
الُزبيدي واملبعــوث األممي، كان  الرئيس 
قوامها الرئييس الحديث عن السالم، وهو 
أمٌر لطاملا جنحت إليه القيادة السياســية 
االنتقايل  حرص  عــىل  تأكيًدا  الجنوبية؛ 
عىل تحقيــق االســتقرار يف كل أرجاء 
الجنوب، وعــىل دعم جهــوده لتحقيق 

السالم العادل والشامل.
كانت  الجنوب  سياســة  عن  التعبري 
أكرث وضوًحا وشــمواًل فيــام أّكد عليه 
متحــدث االنتقايل، وهو يقــول: “ندعو 
جميــع األطراف للتعاطــي اإليجايب مع 
السالم  الحرب..  إىل وقف  الرامية  جهوده 
ا وقراًرا جاًدا  يجب أن يكون خياًرا حقيقيًّ

وغري مرشوط”.
موقف االنتقايل يبعث برسالة كاملة 
الوضوح مفادها هو الحرص عىل تحقيق 
الســالم، عر حل ســيايس ملزم يضمن 
تحقيق األمن واالســتقرار عىل نحو غري 

مرشوط.
وحازت االســرتاتيجية السلمية التي 
التقدير من  االنتقايل عىل كثــري  يتبعها 
قبل األطراف اإلقليمية والدولية التي تنظر 
للمجلــس االنتقايل بأنــه معّر حقيقي 
عن تطلعات شعبه ويحرص عىل تحقيق 

السالم.
ونجح املجلــس االنتقايل يف فرض 
نفســه طرًفا أصياًل وفاعاًل يف مســار 
تحقيــق الســالم، ال ســّيام بعدما حاز 
اعرتافات وإقــرارات بأنها املمثل الرشعي 

لشعب الجنوب واملعّر الفعيل عن قضيته 
العادلة دون أي مواربة.

الجنوب  الواقــع وهو يفــرض  هذا 
دولته  باستعادة  وقضيته ومطالب شعبه 
فإّنه يف  الطاولــة،  ا عىل  رئيســيًّ طرًفا 
الوقت نفســه يثري رعًبــا متصاعًدا لدى 
أعداء الوطــن، الذين لطاملــا عملوا عىل 
محاولة تهميش الجنوب ومحاولة تغييبه 
عن املشهد السيايس للحيلولة دون سامع 

صوت شعبه.
إىل جانــب ذلــك، فإّن السياســات 
الرصينــة التي تتبعها القيــادة الجنوبية 
له  يتعرض  الذي  االســتهداف  قدر  تظهر 
شعب الجنوب ســواء من اعتداءات أمنية 
غاشــمة أو عىل صعيد حــرب الخدمات، 
وتوثيق حجم املؤامرة التي تشنها الرشعية 

اإلخوانية يف هذا الصدد.
االنتقايل  املجلس  تحركات  ُتثل  كام 
الدبلوماســية رًدا حاســاًم عىل مساعي 
رشعية اإلخوان التي لطاملا سعت لتشويه 
صورته عر سيل من الشائعات التي تعتمد 
عىل مصطلحــات “خبيثة” تحاول حرش 
االنتقايل يف بوتقة غري وطنية، لكّن هذه 

املؤامرة فشلت.
عىل  نزلت  التي  األكر  الصفعة  ولعل 
وجه الرشعية هو انعقاد االجتامع يف حد 
ذاته، إذ حاولت رشعية اإلخوان إثارة بلبلة 
يف العاصمة مســتغلة أحداث كريرت قبل 
وصول املبعوث األممي لكّنها فشــلت يف 
لُتسّطر واقًعا  بالفعل  الزيارة  ذلك، بإجراء 
جديًدا يف التعاطــي األممي مع الجنوب 

وقيادته.

سلمية الجنوب وواقع الحرب 
عليه

ومع كل مكســب ســيايس يخطوه 
الجنوب عىل األرض، ُيقابل األمر مبوجات 
رعب تسود عىل الرشعية اإلخوانية، التي 
الجنوب  أّن قضيــة  لطاملا برهنــت عىل 
وتطلعات الشعب نحو استعادة دولته تظل 

هاجًسا مرعًبا ومخيًفا.
فمنــذ اجتامع الرئيــس الُزبيدي مع 
املبعــوث األممي هانز قضــت الرشعية 
أوقات مريرة بعدما فشلت مؤامرتها التي 
سعت لرب الجنوب وعرقلته عن تحقيق 
املزيد من املكاسب، وما تارسه أيًضا من 

حرب بشعة.
وحملت ترصيحــات الرئيس الُزبيدي 
بالغة، فيام يخص توضيح موقف  أهمية 
الجنوب مام يجري عىل األرض سواء يف 
إطار حرصه عىل تحقيق االســتقرار من 
جانب، مع التأكيد يف الوقت نفسه، عىل 
حجــم وقدر الحرب الغادرة التي تشــنها 
الرشعيــة اإلخوانية التي تقوم عىل حرب 
الخدمات، وهو أمــٌر ُيظهر حقيقة األمر 

الواقع أمام األطراف الدولية.
وإقــدام االنتقــايل عــىل فضح ما 
تارســه الرشعية عىل األرض من حرب 
ال إنســانية تتفنــن خــالل يف صناعة 
األعبــاء عــىل املواطنني أمــٌر ُيجِهض 
مســاعي الرشعية التي لطاملا سعت إىل 
إظهار االنتقايل عــىل أّنه الطرف املعرقل 
لالستقرار ومن ثم لتفاقم األوضاع، وذلك 

عىل خالف كل الحقيقة.
حــرص االنتقايل عــىل إظهار هذه 
الحقيقة الواضحة أمــام املجتمع الدويل 
تنزع ورقة التوت عن رشعية اإلخوان التي 
أظهرت نفسها طوال الفرتة املاضية طرف 
مظلــوم أو مجني، لكّنها تــارس عداًء 
صارًخا ضد الجنــوب، يقوم عىل صناعة 
األزمات الحياتية بشكل متواصل، ال سّيام 
يف ظــل تغييب الخدمــات التي ال ميكن 

االستغناء عنها.

هانز: يجب م�شاركة النتقايل يف العملية ال�شيا�شية ال�شاملة

�شيا�شيون: زيارة املبعوث الأممي العا�شمة عدن تعني اأن اجلنوب جزء من معادلة احلل ال�شيا�شي

التفاصيل الكاملة للقاء الرئيس الُزبيدي بالمبعوث األممي

ما �شر رعب �شرعية الإخوان من زيارة هانز؟


