10

www.alomanaa.net
االحد  ٢٥ -اغ�سط�س  - ٢٠١٩املوافق  ٢٤ذو احلجة  ١٤٤٠هـ

Sunday | 25 Aug 2019 - No:1024

“األمناء” تنفرد بنشر أسباب رفض حكومة الشرعية الحوار مع االنتقالي الجنوبي

الشعيبي :الشرعية تشترط الحوار بعودة اإلرهاب ملعسكرات اإلخوان!

�شرعية الإخوان �أدركت �أن احلوار (بداية النهاية) لهيمنتها على ثروات اجلنوب
“األمناء” تقرير خاص:

قــدم الكاتب األكادميــي الدكتور
يحيى شــايف الشعيبي عرب «األمناء»
ً
مفصل لألســباب التي جعلت
رشحا
ً
حكومة الرشعيــة ترفض الحوار مع
املجلــس االنتقايل الجنــويب ،والذي
دعته إليه األســبوع املــايض اململكة
العربية السعودية يف مدينة جدة.
وألهمية املوضوع تنرش «األمناء»
نصه:
“منذ اليوم األول ملبــادرة اململكة
العربية الســعودية قــررت حكومة
رشعيــة اإلخــوان اإلصالحيــة عرب
خالياها العميقة ومرجعياتها الداخلية
والخارجية رضورة إفشال هذه املبادرة
جملة وتفصيال ،وليك تفشل املبادرة
البد لها من حيلة تعجيزية يرفضها كل
من االنتقايل والتحالف ومجلس اٲلمن
الدويل؛ فوجدت ضالتها يف إفشــال
املبادرة من خالل (طلب إعادة القوات
اإلرهابيــة إىل معســكرات اإلخوان
الرئاسية يف عدن قبل إجراء ٲي حوار
مع املجلس االنتقايل).
والســؤال الــذي يــدور يف ذهن
الجميــع ملــاذا وضعــت الرشعيــة
اإلخوانية هذا الرشط التعجيزي?
بكل بساطة ٲدركت رشعية اٲلخوان
اإلرهابيــة بــٲن الحــوار التفاويض
هــو بدايــة النهايــة لهيمنتها عىل
الرثوات الجنوبية وما يدره لها املوقع
االســراتيجي الجنويب الذي جعلت
منه مصدر اســتثامر بطرق ال رشعية
من خالل اللعب عىل ورقة التجاذبات
الدولية واالســتقطابات اإلقليميــة
الناتجة عن التشكالت النوعية للنظام
العاملي الجديد موظفــة هذه الورقة
الستفزاز دول الجوار ومصالح الدول
الكربى واســتثامرها بٲساليب دنيئة
وغــر مرشوعة ،كام تــدرك رشعية
اإلخــوان جيدا بــٲن زمــن اللعب قد
انتهى وٲن الــكل يف الجنوب والخليج

واملنطقة والدول الكربى قد وصل إىل
قناعــة بأن هذه الرشعيــة اإلرهابية
مدانة قــوال وفعال بالحجــة واٲلدلة
والرباهني ومن ٲبرزها اآليت:
 1ـ تورطها وحلفائهــا اليمنيون
باحتالل الجنوب ونهب ثرواته وتدمري
دولته عام 1994م وتحويل ما يسمى
بالوحــدة إىل لغم لتفجــر املنطقة
والعامل .
 2ـ تٲسيســها ملنظومة الفســاد
العميــق يف اليمــن والجنوب بهدف
توفري تربة خصبة لإلرهاب.
 3ـ تورطها يف ٲعامل إرهابية ضد
املصالح الجنوبية والخليجية والعربية
والدولية .
 4ـ تحالفاتهــا املشــبوهة مــع
املرشوع اإليــراين الحويث واإلخواين
الرتيك بهدف زعزعة املنطقة وتهديد
مصالح الدول الكربى .
 5ـ عجزهــا املفتعل عــن تنفيذ
مهمتها التــي ٲوكلت إليهــا من قبل
اإلرادة الدوليــة والعربيــة والتــي
مبوجبها خدعت العامل والتحالف يف
التعامل معهــا واملتمثل يف تحريرها
لصنعاء واملحافظــات اليمنية بعد ٲن
وجزءا
حرر الجنوبيــون محافظاتهم
ً
كبري من املحافظات اليمنية.
 6ـ تورطهــا يف نــر الفوىض
والفســاد واختــاق اٲلزمــات يف
املحافظات الجنوبيــة املحررة بهدف
الحفاظ عىل الحوثيــن من ٲي مترد
شعبي فيام إذا استقر الوضع الجنويب
وتحسنت حياة الناس بشكل ملحوظ .
 7ـ تآمرها مع قوى إقليمية بهدف
إفشال مهمة دول التحالف العريب يف
اليمن والجنوب لصالح مشاريع غري
عربية .
 8ـ ضلوعها مــع عصابات دولية
إرهابية بهدف زعزعة اٲلمن والســلم
الدوليني يف املنطقة والعامل.
إذن ما هي اآلليــة التي فكرت وال
زالت تفكر بها هذه العصابة إلفشــال
املبــادرة العربيــة التــي تقدمت بها

اململكة العربية الســعودية وحظيت
برتحيب عريب وإقليمي ودويل .
تتمثــل اآلليــة التي فكــرت بها
هذه الحكومة املتطفلــة بالخطوات
السياســية التي أظهرتها إىل السطح
منذ ليلة  8مــارس إىل اآلن واملتمثلة
باآليت:
 1ـ تســميتها لعمليــة اجتثــاث
اإلرهاب من معســكراتها الرئاســية
يف عدن باالنقــاب ،تلك العملية التي
تعامل معهــا العــامل بإيجابية ومل
يستجب إىل ندائها ٲحد.
 2ـ اتهامها لدول التحالف العريب
والســيام اإلمــارات العربيــة بدعم
وتشــجيع قوات املجلــس االنتقايل
واتهام اململكة بالتغايض عن ذلك.
 3ـ اتهامها لإلرادة الدولية والسيام
للمبعــوث الدويل مارتــن بالتواطؤ
والصمت.
 4ـ اتهامهــا لــدول كــرى مبا
فيها دول مجلــس اٲلمن يف التواطؤ
والصمــت إزاء ذلــك دون ٱي مربرات
منطقية معقولة .
 5ـ شــنها لحملة إعالمية مكثفة
ضد االنتقــايل والجنوبيني والتحالف
بهدف إفشال العالقة الناجحة بينهام
يف حرب العاصفة .
 6ـ التنســيق مع الحوثيني بهدف
إربــاك الجنوبيــن وتشــتيتهم من
خالل تحريك الجبهات العسكرية يف
يافع والضالع وشــبوة وكرش وطور
الباحة واملســيمري واستهداف مواقع
ومدن جنوبية بالصواريخ الباليستية
والطائرات املسرية .
 7ـ إطالق الصواريخ الباليســتية
والطائرات املسرية إىل اململكة العربية
الســعودية لــرب البنيــة التحتية
وتدمري املنشاءات النفطية .
 8ـ التنســيق مع الحوثيني بهدف
ٲقلمة الرصاع الجنويب اليمني من خالل
توريط إيران وجرها إىل حلبة الرصاع
باســم الدفاع عىل الوحدة وتوظيفها
لتمرير مشــاريعها الفارســية عىل

حساب املرشوع العريب.
 9ـ محاولتهــا تفجري حرب ٲهلية
يف الجنــوب املحرر منــذ اللحظات
اٲلوىل .
 10ـ العمــل عىل إفشــال بعض
التوافقــات مــع بعــض القيادات
الجنوبية يف الرشعيــة بعد تفهمها
للوضع وتقاربها مع املجلس االنتقايل
والدفع بها إىل اتخاذ قرارات انفعالية
ضد رموز جنوبية بهدف إرباك املشهد
الســيايس وتعطيل مهمة استكامل
مكافحة اإلرهاب .
 11ـ اتخاذها مــن املنفى لقرارات
توقيــف الخدمات واختــاق اٲلزمات
وتعطيل الحيــاة العامــة من خالل
اتخاذها لقــرارات توقيف العمل يف
مرافــق الدولة يف الجنوب بشــكل
عــام ،بهدف ارتــكاب عمليــة إبادة
جامعية للشــعب الجنويب كعقاب له
عىل التفافه حــول املجلس االنتقايل
وقيادته ممثلة بالقائد عيدروس قاسم
الزبيدي.
 12ـ تفجــر الوضــع يف ٲبــن
ضد القــوات الجنوبيــة بهدف عزل
املحافظات الرشقيــة عن املحافظات
الغربية.
 13ـ اختالق اختالفات وهمية يف
املعاشــيق ونهب كلام فيها من سالح
ومعدات وعتــاد وتحويلها إىل مواقع
مباحة للســلب والنهب باسم العامة
بهدف إيقاع الضغينــة بني االنتقايل
وهادي.
 14ـ الضغط عــى الرئيس هادي
لتقديــم طلــب إىل مجلــس اٲلمن
الدويل إلنهاء دور اإلمــارات العربية
مــن اليمــن والجنوب عــى طريق
التخلص من التحالف بشــكل عام يك
تتمكــن والحوثيني وكل الشــاليني
من اســتمرار هيمنتهم عىل الرثوات
الجنوبية واستعادة ما فقدوا منها.
 15ـ العمــل عىل إعادة انتشــار
قواتهم يف الصحــراء والوادي بهدف
منع قــوات النخبــة الحرضمية من

تحريرها من قوات اإلخوان اإلرهابية.
 16ـ تحريــك خالياهم ورعاياهم
من العاملة اليمنية يف ســقطرة ضد
قوات التحالــف اإلماراتية ويف املهرة
ضد قوات التحالف الســعودية بهدف
إحراجهــم ٲمام الرٲي العــام الداخيل
والخارجي.
17ـ مللمة أشالء ما يسمى مبجلس
النواب اليمنــي املنتهية واليته التخاذ
قرارات ضد القوات الجنوبية واتهامها
باملليشــيات وكذلك اتهــام اإلمارات
العربية بالعمل ضد ما يسمى بالوحدة
بهــدف تٲليب اليمنيني والــرٲي العام
الدويل ضد الجنوب وإمارات الخري.
وغريهــا الكثري من الخطوات التي
اتخذتها رشعية اإلخــوان ركزنا عىل
ٲبرزها فقط.
وعىل الرغــم مــن اتخاذها لهذه
الخطــوات الكبــرة وغريهــا من
الخطــوات الرسيــة والعلنية ضد
التحالف والقــوات الجنوبية إال إنها
باءت جميعها بالفشــل الذريع؛ بل
وضاعفــت من حجــم االنتصارات
الجنوبية ,وعززت من مكانة املجلس
االنتقايل الجنويب بقيــادة الرئيس
عيدروس قاسم الزبيدي عند الشعب
الجنويب والتحالــف ومجلس اٲلمن
الدويل بشــكل ٲكرب؛ لتبقى املبادرة
السعودية هي املالذ اآلمن واٲلخري ملا
يســمى برشعية اإلخوان املسلمني
للحفاظ عــى ما تبقى والخروج مبا
يحافظ عــى ماء الوجه إن بقي لهم
وجه من عدمه .
علام بٲن رشعية اإلخوان اإلرهابية
لن تتوقف عــن تنفيــذ الكثري من
الخطوات الهادفة إىل إفشال املبادرة
الســعودية وتعطيل مهمة االنتقايل
يف الجنوب ومحاولة إضعاف العالقة
بني املجلس والتحالف وبينه ومجلس
اٲلمن وغريها من اٲلهداف التي ينبغي
ٲن نعد العــدة ملواجهتهــا وحامية
النرص كام حمينــاه يف املنعطفات
السابقة».

