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اجلبواين � :سنعود ونرد
ال�صاع �صاعني للتحالف

األمناء /خاص :

علمت صحيفة "األمناء" من مصادر خاصة بأن وزير النقل يف
حكومــة معني صالح الجبواين ــ قبل هروبه من العاصمة عدن
جــراء املواجهات األخرية ــ أبلغ اثنني مــن املقربني له يف وزارة
النقل بأنه سيعود مع كافة وزراء حكومة الرشعية وأن ما حصل
هو مؤامرة من قبل التحالف العريب مع من وصفهم بالعبيد "يف
إشارة إىل املجلس االنتقايل".
وبحســب املصادر فقد قال الجبواين ملن تواصل معهم :إن الرد
ســيكون عىل التحالف يف الوقت املناسب وإنهم سوف يردوا لهم
الصاع صاعني .

الربيزي :امل�شروع القطري التخريبي
�أ�سقطه اجلنوبيون يف عدن
األمناء /خاص:

أفاد الناشط الســيايس "أحمد الربيزي ":أن املرشوع القطري
التخريبي كام سقط يف مرص والسودان ،واململكة واإلمارات؛ فقد
أسقطه الجنوبيون يف عدن ،مستنكر ًا من يرص يف الرشعية عىل
إعادة مرشوعها عرب اإلخوان يف العاصمة عدن".
وقال "الربيزي" يف تغريدة عرب حسابه الشخيص عىل منصة
التواصــل (تويرت) رصدتها "األمناء" " :فشــلت املشــاريع التي
تدعمها دولة قطر وتروج لها قناة "الجزيرة" يف كل دول العربية".
وأضاف" :فشل اإلخوانجية يف مرص ،وفشلت داعش يف العراق
وسوريا ،وفشل اإلخوان يف السودان ،وفشل استهدافها السعودية
واإلمارات".
وأكد الربيزي أن شــعب الجنوب أفشل تلك املخططات اإلرهابية
قائ ًال "وأفشلناها يف عدن".
وتساءل مستنكر ًا" :لكن بعض أشقائنا يف التحالف يرصوا عىل
إعادة مرشوعها اإلخونجي إىل عدن؟".

ساد
�
الف
حكومة
جنوبي:
أكادميي
�
قانونيا ود�ستورياً
ال�شرعية �سقطت ً

عدن  /األمناء  /خاص :

علق املحلل الســيايس دكتور حســن لقــور ،عىل قرار
حكومة الفســاد الرشعية بتعطيــل خدماتها يف الجنوب،
مؤكد ًا أنها بذلك الفعل املشــن ســقطت واليتها عن أرض
الجنوب قانوني ًا ودستوري ًا.
وكتب لقور يف تغريدة عرب حسابه الشخيص عىل تويرت:،
أال تعلم حكومة الرشعية أن إعالنها عن طلب عدم تشــغيل
مؤسسات الدولة و خدماتها للمواطنني يف الجنوب يسقط
واليتها القانونية و الدستورية عىل أرض الجنوب؟
ســواء
وأضاف :عجزها عــن رعاية و خدمة مواطنيها
ً
بفشلها أو امتناعها يعني أنها أصبحت ساقطة دستور ًيا ! .

Thusday - 20 Aug 2019 - No: 1022

األمناء  /خاص :

حصلــت صحيفــة "األمنــاء" عىل
معلومات مــن مصادر وثيقة الصلة تفيد
بأن وزارة الخارجية الروسية شكلت خلية
أزمة منذ انــدالع املواجهات يف العاصمة
الجنوبية عدن برئاســة السفري الرويس

لدى اليمن ومســؤول الرشق األوســط
بالخارجية الروسية .
وقالت مصادر لـ"األمناء" إن الخارجية
الروسية وعرب غرفة العمليات التي شكلتها
تتابع األحداث أوال بــأول مبدية اهتامما
غري مسبوق يف التغطية اإلعالمية؛ حيث
تم توجيه قناة روسيا اليوم بنرش تقارير

م�س�ؤول يف االنتقايل يوجه �صفعة قوية
لقناة موالية مللي�شيات احلـوثي!
األمناء  /خاص :

وجه عضو اإلدارة العامة للشؤون الخارجية
لدى املجلس االنتقايل الجنويب عادل الشبحي،
أمس  ،صفعة قويــة لقناة املياديــن املؤيدة
ملليشيات حزب الله.
وقال يف تغريــدة عرب تويــر " :املجلس
عميل لشــعبه وهذا رشف له وعالقات أخوية

إخبارية يومية عن أحداث عدن .
مصدر رفيع يف االنتقــايل أكد وجود
اتصــاالت مبــارشة مع الــروس خالل
املواجهات األخــرة وأضــاف  " :هناك
موقف رويس واضح تجــاه الجنوب من
قبل الروس " مؤكدا بأن األمور طيبة وأن
قادم األيام ستكون مبرشة لشعب الجنوب.

مع األشــقاء ولكن كيف مبن هو عميل عابر
للقــارات والعقائــد واللغات ..لو مــا خيانة
الرشعيــة وحقدها عىل الجنــوب ملا امتلكت
الترصيح ورأيتهم أبناء الجنوب يف كل جبهة".
جاء ذلك يف مجمــل رده عىل تغريدة لقناة
املياديــن اإليرانيــة ،والتي علقــت فيها عىل
األحداث األخرية يف عدن.

سفير أمريكي سابق لدى اليمن :

الإدارة الأمريكية ال يهمها �سوى حماربة �إيران والإرهاب واالنتقايل �شريك
األمناء  /خاص :

قال الســفري األمرييك الســابق لدى اليمن
جريالــد فايريســتاين :إن اإلدارة األمريكية ال
يهمها سوى محاربة إيران واإلرهاب واملجلس
االنتقايل رشيك مع التحالــف العريب يف هذا
األمر .
وأضــاف فايريســتاين يف لقــاء عرب قناة

الجزيرة يف برنامج من واشنطن بقوله  ":زرت
عدن قبل فــرة وأغلب املناطق تحت ســيطرة
االنتقايل واآلن اكتلمت األمور ".
ولفت الســفري األمريــي إىل أن ":غالبية
الجنوبيــن ضد الرشعية املتواجــدة اآلن وهم
يشاركونها الحرب عىل إيران؛ ولكنهم لهم رؤية
سابقة بعودة دولة الجنوب".
وأكد بقوله ":أنــا ال أعترب ما حدث يف عدن

انقال ًبا؛ فاألوضاع يف عدن قد بلغت مداها ومل
يعد االحتامل أكرث؛ فالحكومة الرشعية فشلت
يف توفري أبسط الخدمات للمواطن هناك ".
وختم حديثه بالقول  ":اإلمارات والسعودية
والرشعيــة واالنتقــايل رشكاء يف الحرب ضد
الحوثيــن؛ ولكن لــكل منهم اســراتيجيته
الخاصة واألهداف الرئيســية مشرتكة مبا فيها
حرب الحويث واإلرهابيني وهذا هو األهم".

�صحيفة بريطانية  :الوحدة بني اجلنوب وال�شمال خط�أ تاريخ ٌي دفع ثمنه �أبناء اجلنوب
االمناء  /متابعات "

أكد الكاتب فاروق يوســف أن الوحدة
بني الجنوب والشامل كانت خطأ تاريخي ًا
دفع مثنــه أبناء الجنوب فيــا نظر إليه
الشامليون باعتباره انتصار ًا .وقال يوسف
يف مقــال بـ”ميــدل إيســت أون الين”
الربيطانية ،إن عدن اليوم هي ليست عدن
التي ُغلبت بالوحدة عام  ،1990مشري ًا إىل
أنه بعد حوايل ثالثني ســنة مل يكن هناك
ما يقنــع بجدوى الوحــدة ،فهي مل تغري
من طباع الشــاليني وهي يف املقابل مل
تحســن من أحوال الجنوبيني .واضاف أنه
بعد  2014حني احتــل الحوثيون صنعاء
وصار عىل عدن بدء ًا مــن العام التايل أن
تتحمل عبء صفتها عاصمة مؤقتة لليمن
فقد بانت األمــور عىل حقيقتها بل وظهر
الجانب املظلم من تلــك الحقيقة .وتابع:
“لقد ســبق ألبناء الجنــوب أن حذروا من
خــال حراكهم الذي بدأ منذ ســنوات من
مغبة اسرتسال دولة الوحدة يف سياساتها
التهميشية واالنعزالية والقبلية والسادرة
يف غيها السلطوي ،وهو ما كان الكثريون
ينظــرون إليه باعتباره نوعــ ًا من الدعوة
لالنفصال الذي يغلب املصالح الضيقة عىل
مصلحة الشعب اليمني”.
ولفت إىل أنه كانت هناك محاولة لطمس
الصوت الجنويب وحرصه ضمن إطر أقلوية
جهوية وحزبيــة ترغب يف إيقاف عقارب
الســاعة والعودة بالزمن إىل الوراء؛ لذلك فقد عاىن الجنوبيون من سوء
فهم دفع بقضيتهم إىل موقع اإلهامل.

وأشار إىل أنه ما مل يفهمه الكثريون
أن الجنوبيــن الذين ضحــوا بدولتهم
املستقلة ومستوى حياتهم املتقدم من
أجل الوحدة صــاروا يعظون أصابعهم
ندم ًا عىل ما فعلوه ،بعد أن فقدوا حرية
الحركة يف رشح قضيتهم.
واســتطرد“ :لقد أعاد ذلك الســلوك
النفعي واالستعاليئ واملغرور للرشعية
فتح الجــرح الــذي ســببته الوحدة
للجنوبيــن عرب ثالثة عقــود من زمن
اليــأس ،ومل يكن املجلــس االنتقايل
الجنويب ليتشكل لوال عمق وقوة األمل”.
وأكمل“ :الجنوبيون الذين مل يكتفوا
بالدفاع عن مدينتهم وتحريرها بل ذهبوا
إىل مختلــف جبهات القتــال ليدافعوا
عن اليمن املوحــدة كانت حصتهم من
احتضانهم للرشعية مؤسســات تنظر
إليهم باستعالء وال تثق بهم بل وتسعى
إىل فرض صفقاتهــا املريبة مع جهات
معادية مثل حزب اإلصــاح اإلخواين
باعتبارها حال نضالي ًا”.
وتابع“ :لهذا فقد كان طرد “الرشعية
املزيفة” من أجل إقامة رشعية حقيقية
رضوري ًا وخطوة صائبــة عىل طريق
التحرر من نفاق الوحدة الذي اســتلب
الجنوبيني ،وجعلهم يدورون يف دروب
متاهة مل تكن ذات صلة مبصائرهم لو
أنهم حافظوا عىل يشء من حريتهم”.
واختتم“ :عدن اليوم حرة يدير مؤسساتها املجلس االنتقايل الجنويب
أما الرشعية فإنها ستكون عاجزة عن تفسري رغبتها يف استعادة ُمل ٍك مل
تحافظ عليه”.

