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تقرير خا�ص لـ(الأمناء) ير�صد حقيقة املوقف ال�سعودي وت�صاعد وترية �أ�صوات ال�سا�سة والإعالميني املطالبة بف�صل اجلنوب عن ال�شمال ..

امل�شيخ�ص  :الوحدة ماتت ومن حق ( اجلنوب ) �أن يعود م�ستقل

العن��زي  :وج��ب �إع�لان اجلنوب دولة م�س��تقلة بعي��دا عن ملي�ش��يات �إي��ران و�إخوجن قطر
األمناء  /غــــــــازي العلـــــــــــوي :

يومــا عن يــوم تــزداد األصوات
الخليجية والعربيــة املطالبة بفصل
الجنوب عن الشامل ودعمه اقتصاديا
وعســكريا وسياســيا إلقامة دولته
املســتقلة عــى حــدوده املتعارف
عليهــا قبــل عــام 1990م – تزداد
اتساعا بالتزامن مع تحركات مكثفة
لشخصيات سياسية خليجية مقربة
من مركزا القرار الخليجي باتت تتحرك
عىل أكرث من صعيد لدعم الجنوبيني
يف اســتعادة دولتهم ومتكينهم من
حكم أرضهم .
ولعل من األهمية مبكان أن نتناول
يف هذا التقرير الذي أعدته "األمناء"
املوقف الســعودي الذي ظهر وبقوة
خــال الفــرة األخرية مــن خالل
ترصيحات بعض الكتاب والساســة
الســعوديني الداعمــة واملؤيدة لحق
الجنوبيني يف اســتعادة دولتهم يف
حني كانت معظم النخب السياســية
يف اململكة وحتــى وقت قريب تلتزم
الصمــت يف الحديث عــن أي يشء
يتعلق باستعادة دولة الجنوب .

لهذه األسباب تصاعدت الدعوات
السعودية لفصل اجلنوب !!

وكشــف مراقبــون سياســيون
لـ"األمنــاء" عــن ســبب الدعوات
السعودية التي ازدادت مؤخرا لفصل
الجنوب حيــث يــرى املراقبون بأن
أمراء وملوك الخليجي وصلوا لقناعة
تفيض برضورة دعم الجنوب وامليض
معا ضمــن املحور العــريب املقاوم
اليران وحلفاؤها حيث يعد الجنوبيون
الطــرف الوحيــد الذي اعــاد للعرب
مكانتهم وعىل اراضيهم تحقق النرص
الوحيد للعرب.
ويضيف املراقبون ،ان خذالن القوى
الشاملية للمرشوع العريب واستنزافه
مقدرته دون تحقيق اي انتصار يذكر
إضافة لالصطفاف بجانب محور قطر
وتركيا وإيران جعل التحالف عىل يعيد
التفكــر جليا بخارطــة القوى عىل
الساحة اليمنية.

املشيخص  :من حق " اجلنوب " أن
يعود مستقل

وقالت الصحفية السعودية الشهرية
سكينة املشيخص ان الوحدة اليمنية
انتهت مبوت عيل عبدالله صالح وان
من حــق الجنوبيني ان يســرجعوا
دولتهم .
وغردت املشــيخص عىل صفحتها
بتويرت تعليقا عىل تظاهرات شــبوة
املؤيدة للنخبة الشــبوانية واملطالبة
بإخــراج قوات الجــرال االحمر من
املدينة بالقول " اليوم انتفضت شبوة
يف مسريات حاشدة مؤيدة للمجلس

•

الوزير آل الشيخ  :من
يراهن على اإلخوان فقد
َهل َ
وأهلك
َك ْ

•

مراقبون  :هل مازال
الموقف السني متأثرا
بخطاب اإلخوان المسلمين ؟

•

العالقي  :دولة الجنوب
قادمة وسيرفع علمها في
كل المحافل الدولية .

االنتقايل الجنــويب رافضه لحكومة
هادي  ،كانت اليمن مينيني ( الجنوب
 /الشامل ) وولدت " الوحدة " مبجيء
" عيل عبدالله صالح " " .
واضافت املشيخص  -والتي عملت
يف قناة الحرة  " -مل تنجح الوحدة و
" ماتت مبوت صاحبها " ومن حق "
الجنوب " أن يعود مســتقل ومن حق
الجنوبيني تقرير مصريهم " .

العنزي يتهم الشرعية باخليانة
ويدعو إلعالن دولة اجلنوب

من جانبــه طالب الكاتب الصحفي
الســعودي فهد عبد الرحمن العنزي
 ،بطــرد جامعة اإلخــوان والجرنال
اإلخواين عيل محسن األحمر بعد ما
وصفه بخيانة الحديدة.
وقال يف تغريدة عــر "تويرت ":
"يجب طرد اإلخونج وعىل رأســهم
عــي االحمر بعــد خيانــة الحديدة
وإنقاذ الحويث والله قهر كان الحويث
شــبه مهزوم وتم إنقاذه كنت اعتقد
أن الجنوبيني مخطئــن لكن أصبح
كالمهم حقيقة".
وأضاف يف تغريدة أخرى" :الهمة
يا رجال الرشف إىل كل عريب رشيف
محاكمة حكومة الفساد االخونجية
التي اعرتفت بجرميتها بتسليم جبهة
الســاحل للحويث وإنقاذه من هزمية
محققة خيانة الرشعيــة واعرتافها
بذلك.
وختم تغريدته بالقــول  " :وجب
إعالن الجنوب العريب دولة مســتقلة
بعيدا عن مليشــيات إيران وإخونج
قطر وتركيا وهذا أقل عمل كرد اعتبار
للجنوب وشهدائه".

العالقي  :دولة اجلنوب قادمة
وسيرفع علمها يف كل احملافل الدولية"

المشرف العام

د .صدام عبدالله
alomana2013@gmail.com

•
• لهذه األسباب

هل سيعيد تحالف 94م
نفسه من جديد ؟

من جانبه قال الناشــط السعودي
"محمد العالقــي يف تغريده له عىل
تويرت " ":الوحدة ماتت مبوت الهالك
عــي عبدالله صالح واهــل الجنوب
ســتقوم دولتهم مهام حصل إلن لهم
وطن وقيــادة ولهم جيش وأجزم بإن
أهل الجنــوب كلهم بجميع رشائحهم
سيحملون الســاح يف وجه كل من
يحــاول العبــث بأمــن وطنهم أهل
الجنوب خلقهم الله أحرار".
واضــاف يف تغريــدة منفصلة":
أقولهــا بالفــم املليــان وكمواطن
سعودي رشيف وقبل كل يشء مسلم
يصدح بكلمة الصدق والحق وال يهمنا
سوى إرضاء ضمريي أمام الله وامام
خلقه إن دولة الجنوب ستقوم وسوف
يرفع أبنائها األفذاد االبطال الذين قالو
كلمتهم الشهرية (إما الشهادة أو موت
وسط امليادين ) سريفعون علمها يف
كل املحافل الدولية".
وتزايدت األصوات الخليجية الداعمة
إلنهاء الوحــدة اليمنية واســتعادة
الدولة الجنوبية مؤخــرا ،يف الوقت
الذي تتعرض فيه دول التحالف العريب
لدعم الرشعيــة ضد االنقالب الحويث
بقيــادة اململكة العربية الســعودية،
لخيانــات متتالية من قبــل القوى
اليمنية شام ًال .

حقيقة املوقف السني

يرى مراقبــون ومتابعون للموقف
الســعودي من قضية شعب الجنوب
يف ترصيحات خاصــة لـ"األمناء"
بأن هناك طرف ســعودي سني مازال
ملتزما للصمت رغــم تصاعد بعض
املواقف الغري الرسمية لبعض قيادات
هــذا الجناح التي تلمــح خاللها بني
الحــن واآلخر إىل دعمهــا وتأييدها
ملطالب شعب الجنوب .
وتســاءل املراقبون عن اســتمرار

صمت الطــرف الســني يف اململكة
العربية الســعودية عن اإلعالن عىل
موقفهم بصورة علنية بالقول  " :هل
مازال املوقف الســني متأثرا بخطاب
اإلخوان املسلمني ؟
الوزير آل الشــيخ  :من يراهن عىل
اإلخوان فقد هَ َل َك وأهْ لك
انتقد وزير الشــئون اإلســامية
والدعــوة واإلرشــاد يف اململكــة
العربية الســعودية ما وصفه بتأليه
جامعة اإلخوان املسلمني وتقديسهم
لرموزهم ومامرستهم للكذب والدجل.
ويف تغريــدة لــه عىل حســابه
(بتويرت) وصف الدكتور عبداللطيف آل
الشيخ تلك املامرسات بأنها "انحراف
عن الفطــرة ،وانتهاج ملن يســمون
انفسهم االخوان املسلمني" ،وقال إن
هؤالء يع ّرون انفســهم ويفضحون
حزبهــم وينرشون خزيهــم "كمن
ساوى بني مريس وعثامن ريض الله
عنه ،ومن أوصلــه إىل مقام األنبياء،
قبح الله القائل".
وأثارت تغريدة الوزير الســعودي
عبداللطيف آل الشيخ ،غضب الناشطة
اليمنية يف جامعة االخــوان ،توكل
كرمان ،التي وصفت الوزير السعودي
بـ"الكهنــويت" فيــا وصفت بالده
بـ"مملكة الظــام" ،وبلهجة حادة
اتهمت توكل الســلطات الســعودية
بالتآمر والتمويــل والتخطيط لقتل
االخوان يف مــر ،وذلك يف معرض
ردها عــى رؤية الوزير الســعودي
وقولــه إن "اللــه عاملهــم بعدله"،
وتوعــدت بســقوط النظــام يف
الســعودية وزوال ملكهــم ،وأنهم
"ســيدفعون مثن اجرامهم" ،حسب
تعبريها.
ويرى وزير الشــئون االســامية
والدعــوة واالرشــاد الســعودي

رئيس التحرير

مدير التحرير

عدنان األعجم

غازي العلوي

تصاعدت الدعوات
السعودية لفصل الجنوب !!
عبداللطيف آل الشيخ ،أن "اإلخوانيني
يســتميتون للوصــول إىل املراكــز
القيادية إداري ًا أو مالي ًا ويدعم بعضهم
إىل خدمــة الحزب وفكره ومصالحه،
وإعــداد كادر ليــس لــه والء لدينه
وقيادته ووطنــه ،وتلمس من فلتات
لســانه أنه مملوء بالغــدر والكذب
والخيانــة" ،وأضاف" :من راهن عىل
االخوان أو وثق بهم فقد هلك وأهلك".

هل يعيد حتالف  94م نفسه ؟

ويبدوا من خالل النظر إىل تحركات
املشهد السيايس وفقا لألحداث املاثلة
عىل األرض واملنحنى الذي وصلت اليه
املعارك عــى أرض الواقع فان هناك
إجــاع كبري لــدى دول تحالف دعم
الرشعية عىل دعم وتأييد أبناء الجنوب
يف استعادة دولتهم وتقرير مصريهم
باعتبارهــم الحليف االســراتيجي
لدول التحالف العريب يف كبح جامح
املــروع اإليــراين والقضــاء عىل
االرهاب .
ويرى مراقبون ومتابعون للشــأن
السيايس اليمني بأن مثة سؤال بدى
يــراءى ويظهر بقوة عىل الســطح
يتعلق بتحالــف القوى السياســية
والدول العربية التــي تحالفت خالل
حرب اجتياح الجنوب عام 94م وهو
التحالف الذي تشــكل اليوم من خالل
مواقــف اململكة العربية الســعودية
واالمارات العربية املتحدة فهل سيعيد
تحالف 94م نفســه اليوم من جديد
؟ بدعم ومســاعدة أبناء الجنوب يف
استعادة دولتهم وبناء مستقبلهم .

الم ــدير الفن ــي

مراد محمد سعيد
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