هل أعطت السعودية وكذا جملس األمن قوات هادي الضوء األخضر للتقدم عسكريا صوب مدينة عدن
للضغط على اجمللس االنتقايل لتنفيذ اتفاق الريض؟

طالب جملس األمن الدويل ،من اجمللس االنتقايل املدعوم إماراتياً ،بـ"الرتاجع عن أي إجراءات تتحدى شرعية
اليمن" ،وااللتزام ابتفاق الرايض.
جاء ذلك ف "عناصر صحفية" وزعته بعثة إستونيا على الصحفيي مبقر األمم املتحدة بنيويورك ،عقب انتهاء
جلستي؛ واحدة علنية واألخرى مغلقة ،عقدمها جملس األمن ،مساء اخلميس ،حول األوضاع اإلنسانية والسياسية ف
اليمن ،وفق وكالة األانضول.
وقال جملس األمن ،إن أعضاءه "استمعوا إل إحاطة من املبعوث اخلاص (إل اليمن) مارتن غريفيث ،ومساعد
األمي العام املؤقت راميش راجاسينغهام ،بشأن الوضع السياسي والوضع اإلنساين الرهيب ف اليمن".
وطالب اجمللس "احلكومة اليمنية واجمللس االنتقايل بتخفيف حدة التوترات العسكرية واالخنراط ف تنفيذ اتفاق
الرايض" ،بقيادة السعودية.
كما دعا اجمللس االنتقايل اجلنويب إل عكس أي إجراءات تتحدى شرعية اليمن وسيادته ووحدته وسالمة
أراضيه ،مبا ف ذلك حتويل اإليرادات.
وقد أصدر رئيس اجمللس االنتقايل اجلنويب ،مساء اخلميس ،من العاصمة اإلماراتية أبو ظيب ،قرارا قضى بتشكيل
اللجنة االقتصادية العليا استكمل من خالهلا االنقالب على ما يسمى ابحلكومة الشرعية املعرتف هبا دولياً.
وتضمن قرار عيدروس الزبيدي تشكيل اللجنة االقتصادية العليا للمجلس االنتقايل اجلنويب ،وتعترب أحد اللجان
الدائمة للمجلس االنتقايل وختضع لرئيس اجمللس مباشرة.
فيما جتددت املعارك بي قوات الشرعية وقوات اتبعة للمجلس االنتقايل ف حمافظة أبي ،وقد أحرزت قوات اتبعة
هلادي تقدماً ف مواجهات مع قوات اجمللس االنتقايل اجلنويب ،مبحافظة أبي جنوب اليمن ،وأفاد مصدر عسكري
ميين لوكالة "سبوتنيك" أبن وحدات من احلماية الرائسية التابعة للجيش اليمين استدرجت قوات اتبعة للمجلس
االنتقايل إل كمي ححمكم ف حميط منطقة الشيخ سال شرق مدينة حزجنبار مركز حمافظة أبي ،ونفذت التفافاً عليها.
وأضاف أن الكمي أوقع قتلى وجرحى وأسرى ف صفوف قوات اجمللس االنتقايل ،واغتنم اجليش خالله 8
آليات وعربتي.
وأكد تنفيذ قوات هادي هجوماً معاكساً متكن على إثره من جتاوز منطقة الشيخ سال والسيطرة على مواقع

ابجتاه الضواحي الشرقية ملدينة حزجنبار ،فيما ال تزال املعارك والتحشيدات مستمرة بي الطرفي حىت كتابة هذه املقالة.

لقد عملت اإلمارات على إفشال اتفاق الرايض عن طريق اجمللس االنتقايل الذي تدعمه ،حيث قام اجمللس
االنتقايل بطرد حكومة هادي وإعالن اإلدارة الذاتية للمحافظات اجلنوبية الذي اعترب طعنةً ف خاصرة السعودية الت

تتخذ من شرعية هادي مشاعةً وستاراً تتوسع من خالهلا ف مناطق اجلنوب وتزاحم عن طريقها اإلمارات الت استغلت
عاصفة احلزم لتحقيق مصال بريطانيا الت ال حتب أن تستأثر السعودية مبلف اليمن كما تريد هلا أمريكا ،وقد عملت
اإلمارات على إنشاء قوات خارج إطار شرعية الرئيس هادي كوهنا تعلم أنه أصبح مرهتناً ف قراراته للسعودية مع أنه

عميل اإلجنليز أيضا مثل اإلمارات ،إال أن اإلمارات حتاول جتاوز ما يسمى ابلشرعية وتسعى إلجياد واقع آخر سواء
ف اجلنوب أو ف الشمال وذلك عن طريق إهناء إجراءات الشرعية الت تتهمها ابإلرهاب واألخونة ،لتفرض واقعاً آخر

عن طريق اجمللس االنتقايل ف اجلنوب وطارق عفاش ف الشمال ومن مث اجللوس مع احلوثيي للحوار وتنفيذ اتفاقات

مت توقيعها منذ الرئيس السابق علي صال ،وقد عي حزب املؤمتر املشارك للحوثيي ف حكومة صنعاء أمحد علي -
جنل اهلالك علي صال  -املقيم ف اإلمارات انئباً لألمي العام للحزب ول يعارض احلوثيون ذلك!!
ما يعين أن حزب املؤمتر ف صنعاء ال زال على شراكته واتفاقه مع احلوثيي ويعترب تصرف علي صال ف إعالنه
االنتفاضة الفاشلة ضد احلوثيي إمنا هي تصرف شخصي انتهى مبقتله.
وهكذا نرى التخادم بوضوح اتم بي قوات اجمللس االنتقايل اجلنويب وطارق عفاش حيث تقاتل قوات جنوبية
أنشأهتا اإلمارات وهي اتبعة للمجلس االنتقايل حتت إمرة طارق عفاش ف الساحل الغريب بينما يقوم اإلعالميون
املوالون لطارق عفاش بدعم اجمللس االنتقايل فيما يقوم به ضد احلكومة (الشرعية) وتتوال أخبار من أبي أن هناك
قوات اتبعة لطارق عفاش أجندت اجمللس االنتقايل ف قتاله ضد (الشرعية) ف حمافظة أبي الت تشهد صراعاً واقتتاالً
بي الفينة واألخرى ،ويبدو أن السعودية ومعها جملس األمن قد أعطت الضوء األخضر لقوات هادي ابلتحرك حنو
عدن عن طريق أبي والضغط على االنتقايل للرتاجع عن قراراته واالنسياق للسعودية ف تنفيذ اتفاق الرايض.
وهكذا تستمر احلروب والصراعات ف اليمن خدمة للصراع األجنلو أمريكي سواء ف الشمال أو ف اجلنوب ،وقد
تعددت أدوات الصراع مما جيعل احلل ف اليمن صعباً للغاية.
وكيف يكون هناك حل لألزمة ف اليمن وقد شحنت النفوس ابلبغضاء وسالت الدماء وادهلمت الفت الدمهاء
اترة بنعرة املناطقية واترة أخرى ابلفت الطائفية واملذهبية ،وكل ذلك حيرمه اإلسالم؟! وإنه ال خالص ألهل اليمن إال
بتحكيم شرع رهبم وإقامة دولة اإلسالم اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة تؤلف بي قلوهبم كما ألفت بي أجدادهم
من أوس وخزرج.
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