تقرير

www.alomanaa.net
الثالثاء  20 -اغ�سط�س  - ٢٠١٩املوافق  19ذو احلجة  ١٤٤٠هـ

13

Thusday | 20 Aug 2019 - No:1022

«األمناء» تجري استطالعا مع املحتشدين بساحة العروض يف مليونية «التمكين والثبات»..

جنوبيون :اجلنوب انت�صر وهزم الإرهاب!
«األمناء» استطالع /فواز احليدري:

فشلت حكومات الرشعية املتعاقبة يف إدارة
أمور الدولة من العاصمة الســعودية الرياض،
ومل تستطع النجاح خالل عمرها االفرتايض .
فعال :لقد اســتطاعت أن تجــر البالد إىل
مشارف االنتهاء بفعل فسادها املسترشي يف
مفاصل الدولة والــذي عرض ناصيتها ملطارق
الســنن وعواقب األقدار املســتوجبة لعاجل
التحرك من قبل الشــعب الجنــويب الذي التف
وبقوة مع قيادة املجلــس االنتقايل الجنويب
املمثل الوحيد للشــعب الجنويب ..والذي بدوره
قام بحزمة أمــور إعادة الحــق ألهله بعد أن
اســتطاع وأد جنني الحكومة غــر الرشعية،
والذي كاد أن يشعل فتيل حرب أهلية لن تخمد
نارها يف الجنوب .
ويف اســتطالعنا الذي أجريناه مع بعض
الشــخصيات املشــاركة يف مليونية (الثبات
والتمكني) حول رسالتهم لدول التحالف وماذا
يريدون من هكذا تجمع ضخم وكبري.

محتشدون يتحدثون لـ»األمناء»

بداي ًة التقينا برئيس جمعية جرحى عدن
٢٠١٥م ،نــارص أبو زيك الذب قال« :نحن من
هنا نوجه رســالة للعامل أجمع أننا أصحاب
حق رشعي وقانوين وهــو حقنا يف تقرير
املصري واستعادة دولتنا الجنوبية وعاصمتها
عدن «.
وأضاف لـ»األمناء»« :أما الرســالة التي
نوجهها لقيادة دول التحالف العريب؛ فإننا ال
ننىس دعمهــم ووقوفهم إىل جانبنا ،ونجدد
العهد إننا عىل أتم االستعداد أن نكون جنودًا
مع قيادة التحالف ملحاربــة الروافض حتى
يتم القضاء عليهم ،ولكــن يجب عىل قيادة
التحالف أن تحرتم إرادتنــا يف حقنا بتقرير
مصرينا واستعادة دولتنا الجنوبية».
وتابــع« :نحــن ســنواصل جهودنا يف

ناشط« :االنتقالي الجنوبي» جدير بإدارة الجنوب
محاربة الروافض إىل جانــب دول التحالف
حتى ولو نضحي بنصف الشــعب الجنويب،
ولكن يجب احــرام إرادتنــا وحقنا بتقرير
املصري ،ولن نســمح بعد كل التضحيات التي
قدمها الجنوبيون أن تعود بنا قيادة التحالف
أو غريهــم إىل باب اليمن للعــودة للوحدة
املشؤومة».
واختتم« :ال تراجع عن قرارنا بحقنا يف
تقرير املصري».
مــن جانبه ،قال املهندس رائــد العفاريّ
إنّ « :عىل دول التحالف أالّ يتجاهلوا شــعب
الجنوب وتطلعاته لنيل استقالله كام تجاهله
عفاش ؛ اآلن شعب الجنوب مارد فال تيقظوا
املارد واكسبوه يف صفكم.
“االنتقالي الجنوبي» وإدارة الجنوب
بدوره ،قال الناشــط يف املجلس االنتقايل
الجنويب وعضو الحراك الجنويب األستاذ /أمني
املقمعي :إن عــى دول التحالف العريب بقيادة
اململكة العربية الســعودية ودولــة اإلمارات
العربية املتحــدة أن تدع املجلس االنتقايل يدير

املناطق الجنوبية التي تقع تحت سيطرته حتى
تنتهي الحرب وتوصل الرشعية صنعاء وبعدها
لكل حادث حديث”.
وأضاف« :وأقول أيضــا ركزوا عىل جبهتي
مارب ونهم ماذا قدمت حتــى اآلن رغم الدعم
الالمحدود من قبلكم لهم باملال والسالح”.
أما الكابنت بحــار أديب فضل مبجر فقال:
«ندعوا التحالف العريب إىل أن يســاند القضية
الجنوبية ممثله بالشــعب واملفوض من قبله
املجلــس االنتقــايل الجنويب ،الذي يرســخ
مببادئ الدميقراطية ،والتعددية السياســية،
امللتزمة بالقيم الوطنية واملســاواة والعدالة،
ورفض كافة أشــكال العنرصية ،واملناطقية،
من أجل بناء وطن خايل من التعســف والظلم
والتهميش».
وأضــاف« :أن ارادة الشــعب الجنويب هو
املمثل الرشعي وأن يدعوا إىل ٍّ
حل يلبي تطلعات
وآمال أبنــاء الجنــوب» ،مؤكــدًا إن املجلس
االنتقايل بقيادته يســتمد رشعيته من الشعب
الجنــويب واتخاذ القــرارات التي تويص عىل
استعادة الدولة الجنوبية.

وتابــع« :اإلرادة الشــعبية الجنوبية هي
منطلق نضاله الســيايس ،وهــي وحدها من
يحدد مســاره ،ولن يكون املجلــس االنتقايل
الجنويب إال جز ًءا من هذه اإلرادة» ،مشريا إىل
سعيه الجاد لتحقيق اإلرادة الشعبية.
وأكد مبجر يف الوقت ذاتــه رفضه تزوير
هذه اإلرادة ،أو العبث بها ،أو إخضاعها ألهواء
النخب السياسية ،أو مصالحها الشخصية.
واســتطرد« :لذا يتوجب عىل دول التحالف
العريب مشــاركة املجلس االنتقايل الجنويب؛
ألن اإلرادة الشعبية هي الحكم ،واملوجه للقوى
السياســية ،وليس القوى السياسية هي من
تتحكم بهــا ،أو توجههــا ،وإن تكون برامج
وأهداف املجلس االنتقايل والقوى السياســية
ً
صادقا عن هــذه اإلرادة ،ودعم
ريا
معــرة تعب ً
الشعب الجنويب”.
وقال« :نؤكد متســكنا ،مبواصلة النضال
الســلمي حتى تحقيــق كل االســتحقاقات
واألهــداف يف اســتعادة الدولــة الجنوبية،
بحســب املواثيق التي أق َّرها يف الدفاع عن كل
حقوقنا والقوانني الدســتورية ،والتي نصت

عىل املناصفة يف التمثيل الوظيفي يف مختلف
مناصب الدولة بــن أطياف الفصائل الجنوبية
بنسبة  %١٠٠واملشاركة يف السلطة والرثوة».
وأضاف« :نرفض محاوالت فرض الوصاية
عــى القضية الجنوبية من قبــل أي مكون أو
فصيل سيايس ،وتســويق نفسه ً
ممثل وحيدًا
للقضيــة الجنوبية ،كام نؤكــد حرصنا عىل
االستمرار بالتعاون والتمسك بالتحالف العريب
ً
انطالقا وخرصا مبا تؤمن بــه املبادئ والقيم
حل ً
من أجل حــل القضية الجنوبية ً
عادل يلبي
تطلعات وآمال أبناء الجنوب ،وال يدعي وصايته
عىل القضية الجنوبية».
واختتــم حديثــه بالقول« :يــرى املجلس
االنتقايل الجنــويب أن اإلرادة الشــعبية هي
الحكم واملوجه للقوى السياسية وليس القوى
السياسية أو توجهها ،وأن تكون برامج وأهداف
ً
صادقا عن هذه
ريا
القوى السياسية معربة تعب ً
اإلرادة الجنوبيــة منطلق مــن إمياننا بأهمية
الرشاكة والتصالح والتســامح لضامن جنوب
خا ِل من الرصاعات والتوترات والعنف واإلقصاء
والتهميش».

تقرير �أمريكي� :أحداث عدن �ضربة حقيقية مل�صداقية حكومة هادي!
«األمناء» تقرير /صالح علي:

قال تقرير أمرييك إن احداث عدن التي شــهدتها
العاصمة الجنوبية األسبوع املنرصم شكلت «رضبة
حقيقية ملصداقية حكومة هــادي»؛ الرئيس اليمني
االنتقايل ،واألول من الجنوب الذي يطالب باالستقالل
عن الشامل عىل إثر فشــل الوحدة اليمنية وانقالب
الرشيك الشــايل عىل اتفاقيتها بالحرب واالحتالل
وفتاوى التكفري .
وقد ســاهمت «جنوبية هادي» يف وصوله إىل
سدة الحكم ،عىل أمل أن مينح القوى اليمنية الشاملية
مرشوعية استمرار الســيطرة عىل الرثوات ومنابع
النفط يف الجنوب ،غــر أن ذلك مل مينع الجنوبيني
من الوقوف ضد انتخاب هادي رئيســا توافقيا لليمن
خلفا لصالح الذي أزاحته ما عرف باملبادرة الخليجية .
وشهدت اليمن خالل األيام القليلة املاضية أحداثا
متســارعة ،وتغريات عميقة يف الخارطة السياسية
هناك ،خصوصا يف عدن جنويب البالد .
ويقــول تقرير نرشتــه قناة الحــرة األمريكية
عىل موقعها االلكرتوين «يف غمــرة عالقات القوة
والضعف ،بــن ما يعــرف بـ»املجلــس االنتقايل
الجنويب» بقيــادة عيدروس الزبيــدي ،والحكومة
املعــرف بها دوليا بقيادة الرئيــس عبد ربه منصور
هادي ،ســقطت عدن يف أيــدي االنفصاليني «دون
مقاومة».
األسبوع األول من أغسطس الجاري ،أوقف تأرجح
موازين القوى بني التحالف العريب الذي جاء لنجدة

الرئيس عبد ربه منصور هادي بعد اجتياح الحوثيني،
وقوات املجلــس االنتقايل الجنويب الذي اســتكمل
السيطرة عىل كافة مفاصل عدن.
ونقلت القناة عن ســائل إعالم عاملية تأكيدها أن
ســيطرة املجلس االنتقايل عىل عدن مل تتطلب وقتا
كبريا ،فاالنفصاليون وصلوا إىل القرص الرئايس يف
وقت قيايس.
مقاطــع فيديــو نرشهــا منــارصون لحركة
االنفصاليــن عىل املنصــات االجتامعيــة ،و ّثقت
«انقضاض» القوات التابعة للمجلس االنتقايل عىل
عدن بالكامــل ،كام نقلت وكالة رويرتز شــهادات
لجنود «االنتقايل» أكــدوا فيها أن قواتهم مل تلق أي
مقاومة .
ويف ظــل هذه التطــورات ،يرتدد عىل وســائل
اإلعالم اسامن عىل وجه الخصوص ،وهام عيدروس
الزبيــدي ،وهاين بن بريك ،يف ظل غياب شــبه تام
الســم هادي الذي وصفه كثريون بأنه «مرتدد ومل
يكن قادرا عىل تسيري الوضع منذ البداية».
إذ يقول الخبري يف الشؤون اليمنية يف مجموعة
األزمات الدولية ،بيرت سالزبري :إنّ ما حدث يف عدن
األســبوع املايض شــكل «رضبة حقيقية ملصداقية
حكومة هادي».
وصل منصور هادي إىل رئاسة اليمن شهر فرباير
 2012بعد انتفاضة الشــعب اليمنــي عىل الرئيس
الســابق عيل عبد الله صالح يف غمرة الربيع العريب
الذي غري الخارطة السياسية لكثري من الدول العربية؛
لكنه خضع لإلقامة الجربية بعد ســيطرة الحوثيني

عىل صنعاء ومحارصة القرص الرئايس يف  20يناير
.2015
وقدم هادي استقالته يف  22يناير  2015ملجلس
النواب ،وأجرب عىل توقيع اتفاقية سياســية عرفت
باتفاق الســلم والرشاكة الوطنية مع الحوثيني التي
أتاحت لهم توسيع سيطرتهم عىل العاصمة صنعاء.
«حشــد اإلخوان» املمــول قطريا يدشــن حربا
شــاملة للســيطرة عىل تعز بعد فراره إىل عدن يف
فرباير  ،2015أعلن سحب استقالته ،ثم حاول بسط
«سيطرته» عىل الجيش بإقالة قائد فرع قوات األمن
الخاصة عبد الحافظ الســقاف املحسوب عىل صالح
والحوثيني ،لكن األخري رفض .

هذه الفرتة شهدت تدخال صارخا إليران التي تتفق
«مرجعيا» مع الحويث ،إذ شــوهدت الرايات اإليرانية
يف أكرث من منطقة باليمن ،وال سيام يف جبال مران
بصعدة .
وألول مــرة يف تاريخ اليمن ،أعلنت عدن عاصمة
مؤقتة بــدال عن صنعاء التي ســيطر عليها الحويث
بالكامــل ،خصوصا بعد «فرار» هــادي إىل اململكة
العربية السعودية ،و»تسيريه» لألزمة من الرياض.
ويف هذا الصدد ،يشري بيرت سالزبري ،الخبري يف
الشــؤون اليمنية إال أن «التطورات األخرية يف عدن
تظهر بوضوح أن رئاســة هادي رمزية أكرث من أي
يشء ،وهي مجرد وسيلة للتمســك برشعية الدولة
أكرث من الجوانب العملية للحكم».
ويعيــب متابعون عــى هادي كذلك ،ســاحه
للمملكة العربية التي تقود التحالف العريب يف اليمن
منذ شــهر مارس  2015اتخاذ القــرارات بدال عنه،
ويقول سالزبري يف هذا الصدد إن بقاءه يف الرياض
«يعطي غطاء قانونيا لتدخل التحالف» يف اليمن.
الباحث يف معهد «تشاتام هاوس» فارع املسلمي،
يــرى من جانبه ،أن هادي الذي فــر من عدن ويقيم
حاليا يف الســعودية هو رئيس «غائــب عن الواقع
وغائب عن األرض».
وأشار املسلمي إىل أن الحكومة اليمنية متر حاليا
«بتفتت غري مســبوق» يف ظل غياب الرئيس هادي
عن الساحة ،ورغبة االنفصاليني بتحويل سيطرتهم
العســكرية يف عدن إىل «واقع ســيايس» وكل ذلك
وفقه ،نتيجة لنجاحهم يف تقويض سلطة هادي.

