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(الأمناء) تقدم قراءة حتليلية للبيان (ال�سعودي  -الإماراتي ) امل�شرتك وم�ضامني توجهاته ور�سائله املهمة ..

البيان طالب ال�شرعية ب�سرعة االنخراط يف حوار (جدة)

األمناء  /غازي العلــوي :
أزاح البيان الســعودي اإلمارايت
املشــرك الصادر يــوم أمس االثنني
بشأن األحداث يف شبوة ومحافظات
أبني وعدن الستارعن الغموض الذي
طرأ عىل موقف دول التحالف العريب
إزاء تداعيات األحداث األخرية وتعامل
حكومة الرشعيــة اليمنية واملجلس
االنتقايل الجنــويب معها عىل ضوء
دعــوة الريــاض لحوار جــدة الذي
رفضته الرشعية .
كــا تضمن البيان إعــادة اعتبار
لدولة اإلمارات التي اتهمتها الحكومة
الرشعيــة بدعم املجلــس االنتقايل
وما ترتب عــى ذلك الدعم من أحداث
وتداعيات يف عدن ومحافظات أخرى
.
واســتنكر البيان املشــرك الذي
اطلع عليه محرر "األمناء" وبشــدة
حمالت اإلساءة والتشويه التي شنتها
حكومة الرشعيــة ضد دولة اإلمارات
العربية املتحدة وهو األمر الذي اعتربه
مراقبون مبثابة الرد الكايف والوايف
ملزاعــم تبنت نرشها وســائل إعالم
حزب اإلصالح عن وجود خالفات بني
الرياض وأبو ظبي .
وأكــدت الســعودية واإلمارات،
أمــس (االثنــن) ،اســتمرار كافة
جهودهام السياســية والعســكرية
واإلغاثيــة والتنمويــة مبشــاركة
دول التحالــف التــي نهضت لنرصة
الشــعب اليمني .وشددت الخارجية
الســعودية ونظريتها اإلماراتية يف
بيان مشــرك ،عىل حرص حكومتي
البلدين وسعيهام الكامل للمحافظة
عىل الدولة اليمنية ومصالح الشعب
اليمني وأمنه واســتقراره واستقالله
ووحدة وســامة أراضيه تحت قيادة
الرئيس الرشعي لليمن.
وقالت وزارة الخارجية السعودية
ووزارة الخارجية والتعاون الدويل يف
اإلمارات يف بيانهام املشرتك" :تابعت
حكومتا اململكة العربية الســعودية
ودولة اإلمارات العربية املتحدة بقلق
بالغ مجريات ومستجدات التطورات
السياسية والعسكرية عقب األحداث
التي وقعــت يف عاصمة الجمهورية
اليمنيــة املؤقتة (عــدن) بتاريخ 6
ذو الحجــة 1440هـ ،ومــا تىل ذلك
من أحــداث امتــدت إىل محافظتي
(أبني ،وشبوة) ،يف وقت رحبت فيه
الحكومة اليمنية واألطراف التي نشب
بينها النــزاع بالوقف الفوري إلطالق
النار وقيامها بتسليم املقرات املدنية
يف (عــدن) للحكومة الرشعية تحت
إرشاف قــوات التحالــف والرتحيب
بدعــوة اململكة للحــوار يف (جدة).
وإزاء ذلك؛فإن حكومتا اململكة العربية
السعودية واإلمارات العربية املتحدة
وانطالق ًا من مسئوليتهام يف تحالف
دعم الرشعية يف اليمن إلنقاذ اليمن
وشعبه من انقالب امليليشيا الحوثية
املدعومة مــن إيــران ،تؤكدان عىل
اســتمرار كافة جهودهام السياسية

والعســكرية واإلغاثيــة والتنموية
مبشــاركة دول التحالف التي نهضت
لنرصة الشــعب اليمنــي" .وأضاف
البيان" :تعــرب حكومتا البلدين عن
رفضهام واســتنكارهام لالتهامات
وحمالت التشــويه التي تســتهدف
دولة اإلمــارات العربية املتحدة عىل
خلفية تلك األحداث ،مذكرين الجميع
بالتضحيــات التــي قدمتهــا قوات
بدافع من
التحالف عــى أرض اليمن
ٍ
الروابــط األخويــة الصادقة وصلة
الجوار والحفاظ عــى أمن املنطقة
ورخاء شعوبها ومصريهم املشرتك،
وتؤكدان يف الوقت نفسه حرصهام
وســعيهام الكامل للمحافظة عىل
الدولــة اليمنية ومصالح الشــعب
اليمني وأمنه واســتقراره واستقالله
ووحدة وسالمة أراضيه تحت قيادة
الرئيس الرشعي لليمــن  ،وللتصدي
النقالب ميليشــيا الحويث اإلرهابية
املدعومة مــن إيــران والتنظيامت
اإلرهابية األخرى".
وأكــدت حكومتــا البلدين عىل
رضورة االلتزام التــام بالتعاون مع
اللجنة املشــركة التي شكلتها قيادة
تحالف دعم الرشعية لفض االشتباك،
وإعادة انتشــار القــوات يف إطار
املجهود العسكري لقوات التحالف .
كام طالبــت برسعة االنخراط يف
حوار (جدة) الذي دعــت له اململكة
العربية الســعودية ملعالجة أسباب
وتداعيــات األحداث التي شــهدتها
بعض املحافظات الجنوبية.

إشارات مهمة حتمل أكثر من تفسير

وأكــد مراقبــون يف ترصيحات
خاصــة لـ"األمنــاء" أن البيــان
الســعودي اإلمارايت املشرتك بشأن
أحداث عدن وشبوة وأبني تحدث عن
«إعادة انتشــار القوات» دون تحديد
ماهيتها وهو األمر الذي يحمل أكرث
من احتامل؛ أقربها مشــاركة قوات
املجلس االنتقــايل يف إعادة عملية

¿

أعــاد االعتبار لإلمارات
ّ
وذكر بدورها وأرســل أكرث
من رسالة

¿

وضع حكومة الرشعية
عــى املحــك وجعلها بني
خيارين أحالهام ُم ّر

¿

اعــرف باالنتقــايل
أنــه طــرف ورقــم صعــب
يف املعادلــة السياســية
القادمة

¿

التاريخ ال يرحم والحرب
سجال واأليام دول!
االنتشــار والدفع بالقــوات األخرى
التابعة لقوات الجرنال األحمر صوب
جبهــات قتال مليشــيا الحويث يف
جبهات الشامل .
ووفق البيان «شــددت السعودية
واإلمارات  ،عىل رضورة االلتزام التام
بالتعاون مع اللجنة املشــركة التي
شــكلتها قيادة تحالف دعم الرشعية
لفض االشــتباك ،وإعادة انتشــار
القوات يف إطار املجهود العســكري
لقوات التحالف».

انتهت مراسيم أخذ اللقطة

ويف تعليقــه عــى البيــان قال
الناشط السيايس عبدالقادر القايض:
أنه وبعد البيان املشــرك " ليس أمام
حكومــة الرشعية ســوى الرضوخ
للحوار؛ فقــد متت تســوية املعلب

الســيايس لحكومة اإلصالح وأخذت
اللقطــات ورفعت األعــام وتعالت
الصيحــات  ،وهاهي اليــوم (أمس)
حكومة اإلصالح تســارع إىل إعالن
وقف إطالق النار يف خطوة عادة ما
تسبق اإلعالن بقبول الحوار "
وأضاف " ســينقيض نهار اليوم
 ،وســينتهي املولد وحفلــة (الزار)
وسيبقى عىل الحكومة رسعة تلبية
دعوة الحوار فالبيان املشرتك لقيادة
التحالف ( السعودية واإلمارات ) كان
شــديد الوضوح كام أنه كان صارما
برفض اتهامــات الحكومة لإلمارات
جملة وتفصيال ".
وتابع بالقول " :االنتقايل اعتقد أنه
قدم تنازالت ال يقبلها أحد من شــعبه
 ،اآلن بقــي أن تقدم حكومة اإلصالح
بيانها بقبول الجلوس للحوار وإال فإن
البيان املشرتك لقيادة التحالف واضح
وضوح الشمس ".
ولفت القايض بــأن التحالف قدم
الفرصة لحكومــة الرشعية وصنعها
لهــا  ،مشــرا يف الوقــت ذاته بأن
املجلس االنتقايل اتخذ قرارا قاســيا
بحق نفسه وأفرغ املســاحات أمام
حكومة اإلصالح ونفــذ ما عليه من
التزامات سياسية وأخالقية " .

املعادلة السياسية :

وتتلخــص املعادلــة السياســية
بحسب الناشط السيايس عبدالقادر
القايض باالنســحاب من معسكرات
شــبوة مقابل االحتفاظ مبعسكرات
عدن  ..وصناعة نرص شكيل لحكومة
اإلصــاح بشــبوة لتخفيــف وجع
اقتالعهم من عدن وهي عملية تجميل
لوجه حكومــة قبيح كان البد من أن
تجرى ليستمر نسق املسار السيايس .

اعتراف ضمني باالنتقالي

أما الناشط الســيايس  /حسني
الدياين؛ فقد حرص تعليقه عىل البيان
(الســعودي – اإلمارايت ) املشــرك

بنقطتني رئيسيتني قال :إنهام وردتا
يف البيان .
إذ قال الدياين " :النقطة األوىل من
نصا إىل اآليت :
البيان تشري ً
(يف وقت رحبت فيــه الحكومة
اليمنية واألطراف التي نشــب بينها
النزاع بالوقف الفــوري إلطالق النار
وقيامها بتســليم املقرات املدنية يف
(عــدن) للحكومــة الرشعية تحت
إرشاف قــوات التحالــف والرتحيب
بدعوة اململكة للحوار يف (جدة).
يف هذه النقطة اعرتاف باالنتقايل
بأنــه طــرف ورقــم يف املعادلــة
السياســية القادمة وهنا وجب عليه
تقديم التنازالت لالنخراط يف العملية
السياسية ..
وأضــاف الدياين بالقــول  " :أما
النقطة الثانيــة التي أشــار البيان
(السعودي – اإلمارايت ) املشرتك إليها
باآليت :
"وتؤكــدان يف الوقــت نفســه
حرصهام وسعيهام الكامل للمحافظة
عىل الدولة اليمنية ومصالح الشعب
اليمني وأمنه واســتقراره واستقالله
ووحدة وســامة أراضيه تحت قيادة
الرئيس الرشعي لليمــن  ،وللتصدي
النقالب ميليشــيا الحويث اإلرهابية
املدعومة مــن إيــران والتنظيامت
اإلرهابية األخرى " .
وهذه نقطة رائعــة وعميقة جدا
يف الوقــت الراهــن وال تصادر حق
شــعب الجنــوب الحقــا يف تقرير
مصريه وفق الطرق الدميقراطية كلنا
معها قلبا وقالبا وأهمها جملة تحت
قيادة الرئيس الرشعــي لليمن ركزوا
(الرئيس الرشعــي فقط ) مبا معناه
تسوية سياسية ألبعاد نفوذ اإلخوان
عــى الرشعيــة وإعــادة تصحيح
مســار الرشعيــة مــن كل الطيف
اليمنــي واألروع جملة مــع التأكيد
عىل محاربة الحويث واملليشــيات(
اإلرهابية) األخرى وهذا ما يطلبه كل
اليمنيني شامال وجنوبا "...

