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(الأمناء) تبحث يف ف�شل تكوين ائتالف جنوبي موا ٍز بعد اجتماع م�صغر و�سط ان�سحاب كيانات و�شخ�صيات و�أعرتا�ض حراك ومقاومة اجلنوب..

الإ�صالح ينك�شف بائتالف مف�ضوح!

"األمناء" تقرير حسني حنشي:

مقدمة:
فشــلت مســاعي لحزب اإلصالح يف
تشكيل ائتالف واسع موا ٍز لالنتقايل كام
اتضح من املحاولــة الثالثة لعقده بعد أن
أصبح اجتامعً ا مصغر ا بعد أن انسحبت
منه كيانات وأحزاب وشــخصيات جنو
بية وازنة وتخيل الحــراك الجنويب عنه
واملقومة كذلك ببيانات رســمية وعقد
اجتــاع له يف عــدن بحضــور وزراء
بالحكومة وأعضاء حزب اإلصالح وحزب
النهضة فرع اإلصالح املحيل يف عدن.
فبداية كان ائتالف فيه كيانات وأحزاب
وشخصيات وازنة من قبيل أحمد مساعد
ومحمد عيل احمد وآخرين قبل أن يفشل
يف محاولتــه األوىل وينســحب محمد
عيل ويرفض مــروع االئتالف والقبول
بتقسيم الجنوب واألقاليم الستة ويلحقه
آخرون .
يف محاولتــه الثانية مبــر وكان
فيه قيادات جنوبيــة منها أديب العييس
وآخرين ويفشــل يف محاولتــه الثانية
وينسحب أديب ويعلن قيادة املقاومة أنه
ً
مختطفا من اإلخوان كليا .
أصبح
ثم يعقــد اجتامع يف عــدن بعد أن
أصبح مجموعــة إخوانية رصفة مكونة
النهضة فقط مع حضور للميرسي كداعم
مؤمتري مدعوم بأموال العييس .
وحتى تيار فؤاد راشد الحراك الجنويب
خرج يف نفــس اليوم مبهرجان منفصل
بقاعــة ليلتي بعــد أن رفــض الحراك
املشــاركة يف االئتــاف واتهم اإلصالح
بالســيطرة عليه صفيت عــى اإلخوان
رصف واملعربين عن األقاليم الســتة التي
يرفضها الجنوبيني.
بداية كبيرة ثم تفتت
كانت من حيث األســاء والكيانات
لالئتالف بداية كبرية يف  ١مايو ٢٠١٨م
قبــل أن يتفتت بفعل عــدم االتفاق عىل
مرشوعــه ورفض شــخصيات جنوبية
مــروع األقاليم الســتة ضمن الوحدة
التي حملها بداية حيث ضم حينها قامئة
املكونات:
(الحراك الجنويب الســلمي ،املقاومة
الجنوبية ،املؤمتر الشعبي العام ،التجمع
اليمني لإلصالح،
حزب جبهة التحريــر ،حركة النهضة
للتغيري الســلمي ،التنظيــم الوحدوي
الشــعبي النارصي ،حزب البعث العريب
االشــرايك ،حزب العدالة والبناء ،اتحاد
الرشاد اليمني ،التجمع الوحدوي اليمني،
حزب اتحاد القوى الشــعبية ،املستقلون
(الشباب ،املرأة ،املجتمع املدين).
قائمة األسماء:
(أحمد مســاعد حســن ،محمد عيل
أحمد ،عبدالقوي رشــاد ،عوض محمد
الوزيــر ،أحمد صالح العيــي ،عبدالله
صالح الكثريي ،محمد نرص الشــاذيل،
الشــيخ ســيف ســعيد ،أحمد بن أحمد
امليرسي ،عــي هيثم الغريب ،نارص عيل
النوبة ،عبدالكريم صالح السعدي ،صالح
أحمد الجبواين ،عبدالكريم قاســم فرج،
عبدالرحيم حاصل العولقي ،محمد صالح
طامح ،نارص محســن الفضــي ،أحمد
محمد الدياين ،نايف صالح البكري ،ثابت
مثنى جواس ،هاين محمد اليزيدي ،أديب
محمد العييس ،هــاين عبدالحميد كرد،
كامل مثنى الضالعي ،عبدالسالم عبدالله
باعبود ،بدر معاون سعيد ،أمني عبدالله با
قادر ،إنصاف عيل مايو ،عبدالعزيز محمد

الحمزة ،ناجي محسن النيس ،عيل سعيد
األحمدي ،محمد أحمد بلفخر ،عبدالنارص
العوذيل ،حســن عبده عبدالله ،محمد
عبدالله عبدالقوي ،عبدالله أحمد الجفري،
أرشف محمد عيل ،فهد نارص با حسن
عبدالله با عفيف ،صفوان ســلطان،
أحمــد محمد نــارص ،فايــز محمد با
رشاحيل ،خالد يحيى الدايل ،محمد سامل
با فقاس ،ســامل محمد الخوري ،أحمد
جمعان الســقطري ،بدر سامل كلشات،
مها حسني السيد ،عائدة حسن عاشور،
عمر ســامل بن هاليب ،محمود محمود
قايد ،عيل حسني البجريي ،سامل محمد
أحمد سلامن ،عيل عبدالله عزان ،محمد
صالح الســعدي ،فهمي العبادي ،مقبل
نارص لكرش ،عيل عبدالباقي املسلامين،
أحمد محمد الزوقري ،عدنان جابر ،أحمد
محمود العريب ،ماجد صالح الشــعيبي،
إياد علوي فرحان).
ومل متر أيــام حتى فشــل االئتالف
بفعل رفض الحراك الجنويب وشخصيات
كبرية ملــروع االئتــاف ؛ ألنه ال يعرب
عن تطلعات شــعب الجنوب وألنه يحمل
مرشوع االحتالل الشاميل الوحدة األبدية
مع تقسيم الجنوب يف مرشوع األقاليم
الستة.
وحينها نفى القيادي الجنويب البارز
محمد عيل أحمد عالقته بائتالف حكومة
هادي الذي أعلنته بعض األحزاب اليمنية.
وقال أحمد من العاصمة املرصية القاهرة
“ أنا يف مــر وال عالقــة يل بائتالف
الرياض ،ومل أشــارك فيه ومل أقف عىل
أي بيان” .وأكد أن موقف مؤمتر شــعب
الجنوب ،واضح ومعلن ولن نقبل مرشوع
تقسيم الجنوب (األقاليم الستة) إىل يوم
القيامة”.

فشل !
مرة أخرى أكثر
ٍ
وعاد اإلصالح بعد الفشل األول ليقدم
االئتالف مع دعاية كبرية ومؤمتر سيعقد
يف مــر وعلمت وســائل اإلعالم التي
تعمل مــع القوى اليمنيــة عىل الدعاية
له لكنه فشــل بعد أن شــعرت مرص أنه
مرشوع إخواين رصف.
كام فشل بســبب الرفض مرة أخرى
من شخصيات جنوبية ومكونات الحراك
االشــراك فيه بعد تأكدها من ســيطرة
اإلخوان عليه
ففي بدايــة مارس املايض أفشــلت
الســلطات املرصية اجتامعــا اعدت له
قيادات مينية مواليــة لحكومة الرئيس
اليمني االنتقــايل عبدربه منصور هادي
يف العاصمــة املرصية القاهــرة ،أكدت
وثائقه  :إنه موجه ضد مطالب استقالل
الجنــوب ،بعد أن رفضــت منح ترصيح

تنظيم فعالية اللقــاء األول الذي متوله
قيادات إخوانية ،وتلقي االجتامع متويال
من قطر.
وقام الحــراك الجنــويب املمثل يف
االئتالف بقيادة أديب العييس يحنها بعقد
مؤمتر موســع بعدن ورفــض االئتالف
ً
ائتالفــا إخوان ًيا
نهائيا وقــال  :إنه بات
ً
رصفا.
وقال أديب العييس يف ترصيح :للداخل
والخارج" :بدورنا نؤكــد دعمنا الكامل
لفخامة الرئيس املشــر عبدربه منصور
هــادي وإننــا خلف رشعيتــه ونطالبه
بفتح الحوار مع كافة املكونات الحراكية
والقوى الجنوبية ونقولها واضحة  :إننا
ســنتصدى للجميع بعيد ًا عــن انتهازية
األحــزاب ويف مقدمتهــا اإلصالح الذي
تخىل عن الوطن واليــوم يريد الهيمنة
عىل كل األمور بـ اسم الرشعية".
وأضاف "نعلمكم يافخامة الرئيس بأنه
التوجد أي قوى جنوبية مشاركة يف هذاء
املكون االنتهازي ابتداء بهيئة العسكريني
املتقاعديني الجنوبيــن وبقوى الحراك
الســلمي واملقاومة الجنوبية وبإمكانك
أن ترى الوثيقة بعينيــك وفوق هذا كله
يافخامة الرئيس مش واثقني يف بعضهم
البعض فقد اتوا بأربعــة أفراد من رمية
ليك ينضموا لهم العمل وبإمكانك التأكد
من صحة كالمنا هذا".
كام أصدرت املقاومــة الجنوبية بيا ًنا
حول االئتالف قالت فيــه  :أكدت قيادات
املقاومة بأنها وجميع املكونات الجنوبية
ال ترحب بأي نشــاط ســيايس لحزب
اإلصالح بـ اسم الجنوب وأبنائه الرشفاء
 ،وترفض عقد مؤمتر لها يف عدن.
وأوضحوا يف بيان رســمي لهم  :إن
االئتالف الذي ترعاه قيادات حزب اإلصالح
 ،الهدف منه شــق الصف الجنويب ،وإنه
لن يحافــظ عىل املكتســبات الجنوبية
التي تحققت يف عهد الرئيس هادي كام
يزعمون  ،كام أنه لن يســاهم يف إيجاد
حل عادل للقضية الجنوبية.
و أوضحت قيادات املقاومة الجنوبية
بأنهم كانوا مشاركني فاعلني يف اإلعداد

والتحضري لهــذا املومتر والــذي كانت
ستتمخض عنه قرارات تاريخية ستنهي
حالة التباين والجدل حول ممثل القضية
الجنوبية والذي سيكون االئتالف مشارك
بقــوة يف العملية السياســية ،إال أنهم
وأثنــاء ذهابهم إىل القاهرة للمشــاركة
يف التحضري لتأســيس االئتالف الحظوا
بــأن األمور باتــت محســومة لصالح
حزب اإلصــاح ،وأن لهم مآرب أخرى من
تأسيسه.

نهاية إخوانية صرفة وكارثية!
وبعد محاولتني لإلصالح فشلتا بتمرير
االئتالف بحضور واسع ومشاركة حراكية
وموكنات وشــخصيات وازنــة اكتفى
حزب اإلصالح بأن تقوم عنارصه بالدور
مبشــاركة لوزراء جنوبيــن كضيوف
وليس أعضــاء بينام أتت األعضاء معربة
عن اإلخوان دون وجود الحراك الجنويب
 ,أو شــخصيات تؤمن مبرشوع الجنوب
وهو ما يعترب نهاية كارثية لالئتالف الذي
كان يعول عليه.
فبعد اجتــاع مصغر يف عدن حرضه
وزيــر الداخلية كضيــف ووزراء آخرون
كضيوف نتج عن االجتامع انتخاب قيادة
تصدرتها قيادات اإلخــوان حيث ضمت
رئيس فرع اإلصالح يف الجنوب أنصاف
مايو وكال من أعضــاء اإلصالح البكري
واألحمــدي واليزيــدي وعبدالله ناجي
وشخصيات إصالحية صغرية وأتت قيادة
االئتالف كالتايل:
(أحمد صالح العييس ،عيل عبدالباقي
املســلامين ،عيل هيثــم الغريب ،صالح
الجبواين ،نائف صالح البكري ،عبدالسالم
باعبود ،أنصاف عــي مايو ،أرشف عيل
محمد ،كوثر شــاذيل ،أحمد سامل فضل،
عبدالكريم سامل السعدي ،محمد با مقا،
وضاح بــن بريك ،مقبــل لكرش ،كامل
الضالعــي ،عبدالله ناجي ،مها حســن
الســيد ،أحمد جمعان الســقطري ،بدر
كلشات ،عيل سعيد األحمدي ،عبدالنارص
بن حامد العوذيل ،هاين محمد اليزيدي،
عبدالكريم قاسم فرج).

محاصرة القاعة واستقالة
وبعــد أن علمت املقاومــة الجنوبية
بنية حــزب اإلصــاح عقــد االجتامع
حارصت مقر االجتامع قبــل أن يتدخل
وزير الداخلية ويطلب منهم االنســحاب
وهو مــاكان غري أن ذلــك فجر خالفات
معه أدت إىل اســتقالة النائب األول ملدير
أمن عدن العقيد عيل نــارص بوزيد (أبو
مشعل الكازمي) ،قدمها لوزير الداخلية
من منصبه احتجاجا عىل عقد االجتامع
وسحب املقاومة.
وجاء يف بيان اســتقالة أبو مشعل:
"األخ نائب رئيس مجلــس الوزراء وزير
الداخلية أحمد بن أحمد امليرسي املحرتم..
املوضوع طلب إعفاء من منصبي وقبول
استقالتي ..بإشــارة إىل املوضوع أعاله
أتقدم إليكم باســتقالتي مــن منصبي
كنائــب أول ملدير أمن عــدن وأرجو من
سيادتكم قبول هذه االستقالة وإعفايئ
من منصبي ألمور كثرية أنت تعلمها جيدا
وليس لهروب من املســؤولية وأهمها ما
جرى اليوم عندما قمنا بإيقاف مرشوع
حزب اإلصالح االئتــاف اإلخواين ومن
يقف خلفه ممن حاربوا شــعبنا وأذاقوه
الحرمــان ونهبوا مقدراتــه طيلة عقود
وكام تعلم إننا حاربنا قبلهم كل املشاريع
التي تنتقــص من حق شــعب الجنوب
ودماء شهدائه األبطال منذ فجر انطالق
الثورة الجنوبية الخالدة إىل نرص 2015
املجيــد واليوم نتفاجــأ أن هناك أحزاب
تتسلق عىل ظهر القضية الجنوبية وهي
من أجرمت بحقه طيلة سنوات الحرمان
الســابقة لقد وقفنا إىل جانب معاليكم
وإىل جانب فخامة الرئيس هادي.
واليوم نفذنا توجيهاتكم وتم ســحب
القوة التي منعت إقامة إشــهار ائتالف
اإلخوان املتسلق نفذنا توجيهات معاليكم
لنثــب للجميع أننا رجــال دولة متى ما
أســندت إلينا مهام وإجــاال واحرتاما
ملعاليكــم ولكنني أقدم اســتقالتي هذه
وفاء لدماء الشــهداء األبطال الذين روت
دماؤهم الزكية تراب عدن الغايل واليوم
نرى عودة حميد األحمــر ومن معه من
الباب الكبري.
لقــد حاربنا اإلرهاب وكافة أشــكال
اإلجرام وقبلهــم الحويث ومن معه من
عدوان  ٢٠١٥دفاعا عن الوطن وعاصمته
الحرة التي تنزف جراحهــا كل يوم نرى
اليوم السقوط الكبري لكل من باع نفسه
برخص السكوت عن الحق وعن بيع دماء
الشــهداء والتســلق عىل ظهر القضية
واملتاجرة بها يف وضح النهار.
لن أنــى كل مواقفكــم تجاه عدن
ووقوفكــم مع الجرحى ومســاعدة كل
من قدمنا ملفاتــه ملعاليكم تقبلت قرارك
اليوم وتم سحب كل الرجال هناك فتقبل
قرار اســتقالتي ألتفــرغ للعمل الثوري
واإلنســاين تجاه وطني وعاصمته عدن
وفقــك الله يف طريق الحق وســدد الله
خطاك.
خامتة
مثلام كانــت بداية االئتالف كبرية من
حيث األســاء انتهت كارثية بأســاء
إخوانية رصفة قوبلــت باعرتاضات من
الحــراك واملقاومة ورفض واســع من
الشــارع الجنويب ما يؤكــد أن األحزاب
اليمنيــة لن تســتطيع خداع الشــعب
الجنويب وأن أي خطة لها ً
دامئا مصريها
االنكشــاف والفشل وتبقي عىل الساحة
فقط القوى الوطنية الجنوبية التي تحمل
مــروع الجنوب وتكــون عىل األرض
بقواتها لحامية الجنوب.

