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بيان سعودي إماراتي يكسر شوكة (اإلخوان)

االنتقايل اجلنوبي يرحب بالبيان ويعتربه حر�صا على �إر�ساء ال�سالم

«األمناء» تقرير خاص:
أصدرت اململكة العربية الســعودية،
واإلمارات العربية املتحدة ،بيانا مشرتكا
حول األزمــة يف الجنــوب أمس األول
األحد أكد ترحيبه بقبــول أبرز عضوين
يف التحالف العــريب املتمثل بالحكومة
واملجلس االنتقــايل الجنويب للحوار يف
جدة.
وقال البيان الذي نرشته وكالة األنباء
السعودية الرسمية «واس» ،أن الرياض
وأبوظبي« :ترحبان باستجابة الحكومة
الرشعية يف اليمــن واملجلس االنتقايل
لدعــوة اململكة للحوار وتشــددان عىل
رضورة اســتمرار هذه األجواء اإليجابية
والتحــي بــروح اإلخوة ونبــذ الفرقة
واالنقسام».
وأضاف البيــان« :عملــت الدولتان
وبتنسيق وثيق مع مختلف األطراف عىل
متابعة االلتــزام بالتهدئة ووقف إطالق
النار ،والتهيئة النطالق الحوار بشــكل
بناء يســاهم يف إنهاء الخالف ومعالجة
آثار األزمة».
وتابع« :اململكة واإلمارات تؤكدان
عــى أهميــة التوقف بشــكل كامل
عن القيام بأي تحركات أو نشــاطات
عســكرية أو القيام بأي مامرســات
أو انتهاكات ضــد املكونات األخرى أو
املمتلكات العامــة والخاصة ،والعمل
بجدية مع اللجنة املشرتكة التي ُشكلت
من التحالــف (اململكــة واإلمارات)
واألطراف التي نشبت بينهام الفتنة».
وأشــار البيــان إىل أن «الدولتني
تؤكدان عىل اســتمرار دعــم الحكومة
الرشعية يف جهودها الرامية للمحافظة
عىل مقومات الدولــة اليمنية وهزمية
املرشوع اإليراين ودحر املليشيا الحوثية
والتنظيامت اإلرهابية يف اليمن».

االنتقالي الجنوبي يرحب

بــدوره ،رحــب املجلــس االنتقايل
الجنــويب بالبيان الســعودي اإلمارايت
املشــرك الداعــي إىل عقد حــوار بني
الحكومة الرشعيــة واالنتقايل الجنويب
إلنهاء األزمة يف الجنوب .
وقــال املتحــدث بـِــاسم املجلس
االنتقايل الجنويب نــزار هيثم ،يف بيان
مقتضب نرشه بعد ســاعات من صدور
البيان الســعودي اإلمــارايت ،وحصلت

«األمناء» عىل نســخة منه« :،إن البيان
السعودي اإلمارايت يعكس حرص اململكة
العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية
املتحدة عىل توحيد الجهود نحو الســام
واالستقرار والرشاكة وانتصار ًا للمرشوع
العريب الذي تقوده دول التحالف».
وأضاف« :لطاملا كان الحوار والسالم
هو املســار الــذي طالب بــه املجلس
االنتقايل الجنويب منذ اليوم األول ،إميان ًا
بأنه الوســيلة األفضل واألقوى للوصول
إىل حلول عادلة لكافة امللفات والقضايا
العالقــة ،مبا يحقق األمن واالســتقرار
يف املنطقــة ،واملصالح العليا لشــعبنا
الجنويب».

تأييد توجهات االنتقالي
وانتصاراته على اإلرهاب

من جانبهــا ،أكدت قيــادات ونخب
سياســية جنوبية عــن أهمية مضمون
البيان املشرتك للمملكة العربية السعودية
ودولة اإلمارات العربية حول املستجدات
حوار جدة واألحداث الجنوبية.

يحاول أو يعتقد أنه مبا يفعل سينهي هذا
التحالف األخوي االسرتاتيجي فهو واهم
وقد يضع نفسه يف منزلة الخصم».
وأضاف بــن فريــد« :العالقة ما بني
الرياض وأبوظبي تتجاوز ملف اليمن إىل
ماهو أبعد من ذلك بكثري».
بدوره ،أكد السكرتري اإلعالمي لرئيس
املجلس االنتقــايل الجنويب ،زيد الجمل،
أن بيــان األشــقاء يؤكد عــى الحوار
والســام ،وهذان املحوران هام املســار
الذي األســايس الذي يطالب به املجلس
االنتقايل الجنويب منذ اليوم األول.
وقال الجمل ،يف تغريدة عىل (تويرت):
«طاملا كان الحوار والسالم هو املسار الذي
طالب به املجلس االنتقايل الجنويب منذ
اليوم األول ،إميان ًا بأنه الوسيلة األفضل
واألقوى للوصول إىل حلول عادلة لكافة
امللفــات والقضايا العالقــة ،مبا يحقق
األمن واالستقرار يف املنطقة ،واملصالح
العليا لشعبنا الجنويب».
مــن جانبه ،وصــف رئيــس مركز
عدن للدراســات والبحوث يف واشنطن
الســيايس الجنويب أحمد الصالح البيان

مفقــود ًا ،إصالح املؤسســات الرشعية
وإعــادة تصويــب بوصلتهــا ومنــح
الجنوبيــن إدارة محافظاتهم والترصف
يف مواردهم ســينعكس عــى جبهات
الحرب بشــكل إيجايب برشط أن متتلك
الرشعيــة إرادة حقيقية وتبدي حســن
النوايا».

رسالة لمن يستهدف
السعودية واإلمارات

خــراء ومحللني سياســيون أكدوا
أن البيــان يؤكد عىل قــوة التحالف بني
الســعودية واإلمارات ،وهو رســالة ملن
يســعى لتنفيذ أجندات قطر التي تسعى
الستهداف التحالف .
واعتــروا أن البيان املشــرك فرصة
إليجاد أفق سياســية وإصالح الرشعية،
وكذلك حشد جيوشها لقتال الحويث بد ًال
من مساعي غزو الجنوب .
وقــال الخبــر واملحلل العســكري
اإلمــارايت خلفــان الكعبــي « :أهم ما
يف البيان هــو قوة التحالــف وأهميته

خرباء :البيان تعامل مع االنتقايل اجلنوبي طرفــًا

�سيا�سيون :البيان م�ؤي ٌد لتوجهات االنتقايل وانت�صاراته على الإرهاب
وتحدثت قيادات لدى املجلس االنتقايل
وسياســيون جنوبيون عن أهمية البيان
ومضمونه الذي يخــدم بالدرجة األوىل
توجهات املجلس االنتقايل الجنويب.
وقال القيادي الجنــويب رئيس دائرة
العالقــات الخارجية لــدى االنتقايل يف
أوربا أحمــد عمر بن فريــد إن« :البيان
املشــرك الذي أصدرته اململكــة العربية
السعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة
ودعتا فيه الحكومــة واالنتقايل لوقف
التصعيد العســكري واالنخراط يف حوار
جاد بيان واقعي».
وقال بــن فريد يف تغريــدة له عىل
«تويرت»« :البيان املشرتك للمملكة العربية
الســعودية واإلمارات العربيــة املتحدة
يبعث رســالة واضحة مفادها؛ عىل من

الســعودي اإلمارايت باملتــزن واملقبول
واملواكب لكل املعطيات.
وقــال الصالــح ،يف تغريــدة عرب
(تويرت)« :البيان السعودي اإلمارايت جدد
حرص الدولتني عىل حقن الدماء وأكد أن
الحوار هو املخــرج الوحيد للخروج من
هذه األزمة» ..مشريا إىل أن البيان متزن
ومقبول ويتواكب مع كل املعطيات.
واختتم الصالح« :كل التقدير لألشقاء
يف اململكــة العربية الســعودية ودولة
اإلمارات العربيــة املتحدة عىل جهودهم
لتحقيق السالم».
أما الكاتب واملحلل الســيايس هاين
مســهور فقال إن« :البيان الســعودي
اإلمــارايت يفتــح فرصة مجــددة ألفق
ســيايس ظل خالل الســنوات األخرية

للمنطقة وإلنهــاء النفوذ اإليراين ،أعتقد
أن هذا البيــان فرصة لتصحيح توجهات
بعض املحللــن وفهم وإدراك أن التحالف
الســعودي اإلمــارايت ال يقترص عىل ما
يدور يف اليمن وجنوبه».
وأشــار إىل أن «املجلــس االنتقايل
والحكومة الرشعية عليهام بذل كل الجهد
للتنفيذ».
فيــا قال اإلعالمي جــال الحريب:
«البيان الســعودي اإلمــارايت جدد عىل
أهــداف التحالــف العــريب وخطوطه
العريضة يف التعاطــي مع امللف اليمني
وفوت الفرصة عىل رهانات اإلخوان للمرة
األلف يف شق التحالف خدمة ألجندة قطر
والتنظيم الدويل لجامعة اإلخوان».

التعامل مع االنتقالي كطرف

بــدوره أعتــر املحلل الســيايس يارس
اليافعي البيان الســعودي اإلمارايت إيجاب ًيا
جد ًا ،يجب االلتفــاف حوله ،ووقف التصعيد
من كل الجهات ،وعدم إعطاء فرصة لإلخوان
إلغراق التحالــف يف فــوىض املحافظات
املحررة بهدف إفشاله.
وقال« :البيان تعامل مع االنتقايل كطرف
رئييس بدون ذكر مرجعيــات أو إلزامه بأي
قيود ،أما رشعية هادي الجميع معها وداعم
لها ومشكلتنا مع حكومة الفساد وسيطرة
اإلخوان عليها».
وأضــاف« :الحفــاظ عــى املكاســب
العســكرية واألمنيــة التــي تحققت يجب
أن يكــون ً
هدفا جنوب ًيا ســا ٍم للجميع ،ألن
اإلخوان بشــكل عام يريدون تدمري كل يشء
حتى نصل إىل نقطة الصفر ويصبح الجنوب
فوىض ،وشبوة منوذج ملا حدث».
وتابــع« :نثق بقيادتنا ونثــق بالتحالف
العريب وإن شاء الله تسري األمور إىل تهدئة
شاملة مبا يريض شعب الجنوب وتضحياته .

تهدئة إعالمية

الدفع نحــو تهدئة إعالميــة ،ووقف
التصعيد اإلعالمي حســب البيان املشرتك،
هو املطلوبة من وجه نظر خرباء ونشطاء
دعــوا لتفعيلهــا بجديــة؛ يك تدفع نحو
التهدئة .
ويف هذا الصدد قــال خلفان الكعبي:
«البيان واضح وعىل مختلف األطراف وقف
أي أعامل قتالية وتجنب أي تصعيد إعالمي،
هناك لجنة مختصة ولديها وســائل للتأكد
من تنفيذ ما جاء يف البيان واالتفاق الذي
تم ،هناك اتفــاق بني الطرفني وينص عىل
إجراءات تنفذ من الطرفني  ،شكرا للمملكة
واإلمارات جهود متواصلة إلعادة االستقرار
وحقن الدماء».
فيام قالت الناشــطة الحقوقية سارة
عبدالله حسن« :البيان السعودي اإلمارايت
يؤكد اســتمرار التحالف بتحمل مسؤوليته
إزاء بلدنا ،مخرســا أصوات الفتنة والدس
الرخيــص الذي قــاده اإلخونج إلفشــال
التحالــف والعالقــة املتينة بــن اململكة
واإلمــارات بهدف التغــايض عن محاربة
الحــويث شــاال وحرف بوصلــة الحرب
جنوبا».
وأشارت إىل أنه «بقي أن يدفع التحالف
الجميع للتهدئة اإلعالمية وتفعيلها».

