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املوقف وإن قيــادة املجلس االنتقايل
تعي ماتقول وستفي بكل ماتقوله :إننا
ثابتون وصامدون وسنبقى حتى آخر
قطرة من دمائنا معكم وإىل جانبكم .
ووجه اللواء بن بريك ثالث رسائل
باســم املجلس االنتقايل الجنويب قال
يف رســالته األوىل" :ليعلم القايص
والداين أن شعب الجنوب لن ينذل مرة
أخرى ولــن تنطيل عليه تلك الفقاعات
التــي تروجها قنــوات االبتذال وأحذر
إخواننا الذين يشتغلون باملقاولة بالبيع
والرشاء أن شعبنا يدرك كل يشء؛ فال
خوف يا شعبنا وقيادتكم بينكم".
فيام قال يف رسالته الثانية" :إىل
أشقائنا يف الشامل نحن يف االنتقايل
وشعب الجنوب مســتعدين لتقديم يد
العــون لتحريركم مــن براثن عنارص
االرتزاق...إن جنودنا أثبتوا يف ساحات
املعارك يف كل جبهات القتال؛ إنهم يف
مســتوى نال ثقة التحالف يف القتال
لتنفيذ عاصفة الحزم ؛ نقول إلخواننا:
إننا شــعب طيــب ومن ســيعاندنا
سنعانده ومن يعادينا سنعاديه".
وقــال يف رســالته الثالثة" :إىل
إخواننا يف الجنــوب ومحافظة أبني
بالذات ال تصدقــوا وال تندفعوا؛ فأبني
قدمت الكثري مــن التضحيات ،أبني مل
تنل حقها يف الخدمــات؛ بل إن أغلب
هذه الجموع هــم من أبني؛ أقول لكم:
ال للتفرقة وال للفنت ال لتلك التسجيالت
التي يتم الرتويج لها من قطر وتركيا..
إننا يف قيادة املجلس االنتقايل وأبناء
الجنوب لن نقيص أحدًا وليس هناك أي
أحد ويص عىل اآلخر ونحن نأمل من كل
إخواننا الذين بأبني أو غريها أن يثقوا
بأن هذه القيادة ليست قرآن ًـا منزال؛ بل
سنؤدي واجبنا وثقوا بأننا سنقف ضد
كل من يســتخدم أسلوب االستفزازات
ألبنائنا يف أبني أو غريها".
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جنوبيــون لـ"األمناء" :تضحيــات اإلمارات
لن ننساها وعالقتنا بها أصبحت عالقة (دم)
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مواطنة لـ"األمناء" :ندعو حكام اإلمارات؛
ألن يكونــوا ســندنا الســتعادة دولتنــا ونحــن
معهم قلبا وقالبا

شــعبنا يف الجنوب وقضيته العادلة
وجن جنونهــم ومضوا يرتبصون بها
الدوائر ويكيدون لها كيدا ويشــنون
عليهــا حمالتهم املســعورة وهانحن
يف هذه املليونيــة نتضامن مع دولة
اإلمارات الشــقيقة ملــا تواجهه من
حمالت ومكائد وحرب بسبب مواقفها
املسؤولة الحازمة يف املنطقة".
وأضــاف" :أيهــا الجامهــر
املحتشــدة؛ إننا بـِــاسم األكادمييني
الجنوبيني نناشــد القيادة السياسية
الجنوبية املمثلــة باملجلس االنتقايل
الجنويب برئاســة القائــد عيدروس
قاسم الزبيدي حفظه الله ونشد عىل
أيديهم ملواصلة إنجــاز مهام املرحلة
الراهنة يف اســتكامل تطهري الجنوب
من قوى االحتالل الشــايل وخالياه
اإلرهابية ومواجهة الغــزو الطائفي
يف ثغور الجنوب الصامدة ،وكذا إدارة
الجنوب إدارة محنكة والبدء بتأسيس
مؤسســات الدولة الجنوبية القادمة
يف ظل الدعم اإلمارايت املبارك سياسيا
وعسكريا ولوجســتيا ومباركة ودعم
األشــقاء واألصدقاء ،وتأييد شــعبنا
املنقطع النظري.
واختتمــت الكلمة" :لقد عاشــت
ثورتنا الجنوبية سنوات مشتعلة سلميا
ولكن من غري قيادة سياسية موحدة،
ومن غري حليــف إقليمــي أو دويل،
وهــا نحن اليوم نواصــل النضال يف
ظل قيادة سياسية موحدة ومفوضة
ممثلة باملجلس االنتقــايل الجنويب،
وحليــف إقليمي ويف وقــوي ممثال
بدولة اإلمــارات عىل طريق قيام دولة
الجنوب الفيدرالية املستقلة".

متظاهرون يتحدثون
لـ"األمناء"

أكادمييو اجلنوب يعبرون عن موقفهم

من جانبهــم ،ألقــى أكادمييون
جنوبيــون كلمــة يف مليونية الوفاء
لدولة اإلمارات يف املعال .
وقــال د.عبده يحيــى الدباين إن:
"يا جامهري شــعب الجنــوب البطلة
املكافحة؛ أيها الحشــد املليوين املبارك
ِباســم جميع األكادمييني الجنوبيني
الذين التحقوا بثورة شعبهم التحررية
ونرصوا قضيتــه العادلــة نحييكم
ونشــارككم اليــوم هــذا الحضور
التاريخي الكبــر يف مليونية الوفاء
يف عاصمة الوفــاء لدولة الوفاء دولة
اإلمارات .مبا يحظى به هذا الحشد من
حضور أكادميي مميز...
إننا نحيــي هذه الجامهــر التي
تقاطرت من كل أرجاء الجنوب السيام
من املحافظــات القريبــة؛ ألن هناك
مليونية أخرى تشهدها ساحة (القرار
قرارنا) يف املكال الصامدة".
وأضاف" :هأنتم اليوم (أمس األول)
يــا جامهرينا املناضلــة تزحفون يف
مليونية جديدة إىل عدن املحبة والسالم
عدن الوفاء عدن املقاومة والنرص إىل
هذه الســاحة التي طاملــا عرفتموها
وعرفتكم وانداحت أصواتكم وارتفعت
هاماتكم فيها يف عز جربوت االحتالل
الشــايل للجنوب ويف أوج ثورتكم
السلمية التحررية..إنها مليونية الوفاء
ألصدق الحلفــاء اإلمــارات العربية
املتحدة الشقيقة قيادة وشعبا وجيشا
ملواقفها التاريخية إىل جانب شــعب
الجنوب وقضيته العادلة وتحرير أرضه
الطاهرة من الغــزاة الحوثيني وحركة
اإلخوان املسلمني و أجنحتها املسلحة
اإلرهابيــة الذين باتــوا يرتدون ثوب
الرشعية بعد أن اختطفوها ودمروها
كــا دمــروا كل يشء يف الجنــوب
والشامل".
وتابع" :لقــد اختلط الدم الجنويب
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بالــدم اإلمارايت يف خنــادق الرشف
والدفاع عــن أمن األمــة ومصريها
املشرتك وتاريخها العريق يف مواجهة
جحافــل الظالم املدعومــة من إيران
وفرق املــوت واإلرهــاب وخالياهم
املدعومــة مــن أســيادها يف تركيا
وقطر وغريهــا ومل تقترص املواقف
املشهودة لدولة اإلمارات بقياده الشيخ
محمد بن زايد عــى الجانب امليداين
العســكري ،وبناء القوات املســلحة
الجنوبيــة الصاعدة ولكن امتد املوقف
اإلمارايت والدعم اإلمارايت السخي إىل
كل مجاالت الحيــاة يف الجنوب ومل
تقرص مع شــعب الشامل مع أن أكرث
قواه السياســية حاقدة عىل اإلمارات
ومرتبصــة بهــا وناكــرة ملعروفها
وجميلها وأياديها البيضاء".
واســتطرد" :لقد وجدنا اإلمارات

يف مدارسنا ويف وجوه أطفالنا ويف
مستشفياتنا ويف عودةجرحانا ساملني
متعافــن ويف جمعياتنا ومنظامتنا
ويف أحيائنا وقرانا الفقرية وحيث ما
كنا نجد خري هذه الدولة عىل شــعبنا؛
فنحن لن ننىس هذه املواقف األخوية
(عســكريا وأمنيا وسياسيا وتنمويا
وخرييا) ،وســنقابل الوفاء بالوفاء؛
فهل جزاء اإلحســان إال اإلحســان..
والجنوبيــون معروفــون مبواقفهم
الثابتة مع من يقــف إىل جانبهم يف
أحلك املراحل والظروف وليســت هذه
املليونية إال جزءا يسريا من رد املعروف
والتعبري عن مشاعر املحبة واالمتنان
واألخوة لدولة اإلمارات الشقيقة قيادة
وشعبا وجيشا أرضا وسامء".
وقال" :لقــد أوجع األعداء ورماهم
يف الصميم وقوف اإلمارات إىل جانب

وخالل نزول "األمناء" إىل شــارع
الشــهيد مــدرم يف مديريــة املعال
بالعاصمة الجنوبية عدن؛ التقينا بعدد
من املحتشدين الذين أدلوا بآرائهم عن
مليونية الوفاء لإلمارات .
وقال املواطن وســيم شطارة إن:
"اليوم هــذا هو يوم الوفاء ،فنحن كنا
منتظريــن لهذا اليوم مــن زمان ليك
نعرب عن حبنا ووفائنا وشــكرنا لدولة
اإلمارات العربية املتحــدة وللتحالف؛
ولإلمارات عــى وجه الخصوص؛ ألن
الذي قدمته اإلمارات لنا لن نســتطيع
نسيانه".
وأضاف شــطارة لـ"األمناء"" :ال
نستطيع أن ننىس ما قدمته اإلمارات
وخصوصا يف عام 2015م ،فنحن
لنا،
ً
كنــا نازحني ،وعايشــن يف جحيم،
ووضع يسء ،وأول ما عدنا إىل منازلنا
يف عدن مل يكن هنــاك ال كهرباء وال
صحــة وال أي يشء ،لكن بفضل الله،
ث ّم دولة اإلمارات العربية املتحدة التي
وفرت لنا البنية التحتية".
وتابع" :الحمد للــه أنّ اليوم الذي
نســتطيع التعبري فيه قد جاء ..الحمد
لله أن اليوم جاء الذي نقول له لإلمارات
(شك ًرا من القلب إىل القلب)".
واختتم شطارة حديثه لـ"األمناء"
بالقول" :نقول لحــكام دولة اإلمارات
ريا ،فقد قدمتم لنا أوالدكم
جزاكم الله خ ً
وأموالكم ..فأوالد شيخ اإلمارات جاؤوا
إىل الجنوب ،واستشــهدوا فيه ،وهذه
أكرب تضحية قدمهــا اإلماراتيون لنا،
والتي لن ننســاها أبــدًا ،ونحن عىل
استعداد للوقوف إىل جانب اإلمارات؛
فقد صــار بيننــا دم ،وامتزجت دماء
شهدائنا بدماء شهدائهم".
من جانبها ،قالــت املواطنة نادية
صالح عــي" :خرجنــا يف مليونية
الوفاء تأييدًا إلمارات الخري ،هذه الدولة
التي وقفت إىل جانبنــا منذ 2015م،
وما قبلها".
وأضافت لـ"األمنــاء"" :اإلمارات

بنت لنا دولة وجيشـ ًـــا ،أما حكومة
ن لنا غــر داعش
الرشعيــة فلم تــ ِ
والقاعــدة ،وتقــوم بنهــب ورسقة
وانتحال دور الدم الذي تقدمه اإلمارات
والسعودية".
وتابعت" :نطالب حــكام اإلمارات
بأن يكونو ًا سند وعو ًنا لنا يف طريقنا
نحو استعادة دولتنا الجنوبية ،ونحن
ســنكون بكل تأكيد إىل جانبهم قل ًبا
وقال ًبا".
واختتمت املواطنــة نادية صالح:
"نحو مع املجلــس االنتقايل الجنويب
ومع القائــد عيدروس الزُبيدي يف كل
يشء حتى نســتعيد دولتنا الجنوبية
كاملة السيادة ،أما الرشعية؛ فلتذهب
إىل املنفى ،فال مكان لها بيننا".

املكال تكتظ باحلشود

ويف عاصمة محافظة حرضموت
املكال؛ احتضنت ساحة (القرار قرارنا)
مليونية الوفاء لدولة اإلمارات ،شــارك
فيها أبناء حرضموت ،وشبوة ،واملهرة،
وسقطرى.
وخالل الفعاليــة ألقى عضو هيئة
رئاســة املجلس االنتقــايل الجنويب
الشــيخ أحمد بامعلــم كلمة نقل يف
مستهلها تحايا رئيس املجلس االنتقايل
الرئيس القائــد عيــدروس الزُبيدي
وجميع هيئة رئاسة املجلس .
وأعــرب بامعلم عــن الوفاء لدولة
اإلمارات ،شــاكر ًا مواقفها وتضحيتها
بأبنائها عىل تراب الجنوب ،ومواقفها
الصادقة مع شعب الجنوب.
وأكد عــى أن القــوات الجنوبية
املسلحة ،ستميض قدم ًا لتحرير بقية
مناطق الجنوب ،مثل وادي حرضموت
وبيحان ومكرياس وغريها.
وتخلــل الفعالية العديد من األبيات
الشــعرية ،واألغاين الثورية ،وفقرة
لألطفــال معــرة عن الوفــاء لدولة
اإلمارات.
وصدر بيــان عن الفعالية ،أكد عىل
رشاكة أبناء الجنوب مع دول التحالف
ضد اإلرهاب.
وأوضــح البيان أن احتشــاد أبناء
الجنــوب اليــوم ،يأيت وفــاء لدولة
اإلمــارات العربية املتحــدة واململكة
العربية الســعودية ،وهو تلبية لدعوة
الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي،
ورســالة تاريخية عن الوفاء والتقدير
لــدول التحالف لوقوفهم مع شــعب
الجنوب.
وبني أن املجلس االنتقايل الجنويب
يرفض الدعوات التي تحث عىل التناحر
مع دول التحالف ،وأنه عىل العهد الذي
كتبه بدماء أبنــاء الجنوب واإلمارات،
مؤكد ًا عــى اعتزاز أبناء الجنوب بدول
التحالف.

التصالح والتسامح مدماك
راسخ لدولة اجلنوب

أما األمني العام املســاعد لألمانة
العامة فضل الجعدي فقال إن" :الشعب
خــرج يف مليونية املعال كام خرج يف
ســقطرى واملكال ليعرب عن رد الوفاء
بالوفاء وليؤكد كل الجنوبيني إن نكران
الجميل ليس من شيمنا".
وأضاف ،يف تغريدة عرب حسابه يف
(تويرت)" :كام عرب هذا الخروج عىل أن
مبدأ التصالح والتســامح هو املدماك
الراســخ للدولة الجنوبية القادمة ،وال
تســتقيم بدونه ،وأن الشعب الجنويب
ينبذ كل لغــات التخويــن والتعصب
واملناطقية؛ بل ويرفسها تحت النعال،
الجنوب لكل أبنائه وال يقيص أحدًا".
واختتــم تغريدته بالقــول" ":إن
خالفنا مع الشامل هو خالف محصور
بالقوى املتنفذة واملتاجرة ِباسم الوطن
والدين ..وال خالف لنا مع أفراد الشعب
يف الشامل إطالق ًا".

