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عــــــادل  عـــــاء  »األمنــاء«  عــدن 
حـــنش:

العليا  العسكرية  للهيئة  امليدانية  القيادة  أعلنت 
واالعتصام بالعاصمــة الجنوبية عدن أمس األول 
2020م تعليق  1 ديســمرب/كانون أول  الثالثــاء 
االعتصام الحقوقي العــام املفتوح بالكامل ابتداء 
من 1 ديســمرب 2020م، من أمــام مقر التحالف 

العريب.
وأكّدت، يف بيان مطول حصلت »األمناء« عليه، 
أن اإلعالن يأيت بعد تفاهامت عديدة، مشــرًة إىل 
أن مســألة العودة للتصعيد أمر وارد يف حال عدم 

تحقيق مطالبهم.
وقالت: »انطالًقا من األهداف واملهام العسكرية 

واألمنيــة والوطنية العامة التي رســمت وحددت 
أعامل ونشاط الهيئة العسكرية الجنويب الطوعية  
فقد بذلتا رئاســة وقيادة الهيئة كل ما بوسعهام، 
واجتهد جميع أعضائها مبا متليه عليهم ضامئرهم، 
يف نضال طوعي مثابر وحثيث الســتعادة حقوق 
كافة العســكريني واألمنيني املحتسبة واملكتسبة 
ورفع كافة أشكال الظلم واملظامل واملعاناة املمتدة 
ألكرث من )26( عاًما منذ حرب صيف 1994م، وكل 
هذه الجهود شــارك يف تنفيذهــا عرشات اآلالف 
األنشــطة  وهذه  ومنارصيهم،  العســكريني  من 
والفعاليــات مشــهودة وعمليــة وال ينكرها إال 

جاحًدا«.
الخطوات  وأضافت: »حتى ال نخوض يف كافة 
نفذتها  التي  وتفاصيلهــا  واالحتجاجية  النضالية 
الهيئة العسكرية العليا خالل السنوات املاضية من 
تأسيسها حتى يونيو وقبيل يوليو 2020م املايض، 

لذلك فأننا نكتفي بالتعريج عىل أبرز املحطات«.
وتابعت: »كام هو معلــوم للجميع، يف يونيو 
العســكريني  املايض من عامنا هذا زادت معاناة 
ســوًءا بســبب عدم رصف املرتبات لـ)4( أشهر 
متتالية )مارس، أبريــل، مايو، يونيو( جراء خرق 
حكومات الفســاد املتعاقبة للدســتور والقوانني 
املنفذة له واســتمرار مامطلة واستهتار حكومة 
الفســاد الحالية ومؤسســاتها املاليــة بصورة 
متعمدة بعــدم رصف مرتبات منتســبي الجيش 
واألمــن الجنــويب وأرس الشــهداء والجرحــى 
والرفض املتعمد لتنفيذ قرارات وأحكام تســويات 
باملنطقتني  املتقاعدين واملرسحــني قرسا  أوضاع 
العســكريتني الرابعة والثانية، وإزاء ذلك، ونتيجة 
أّي  الدائــم، ونأيها عن اتخاذ  حرص قيادة الهيئة 
قرارات فردية فيام يخــص أي خطوات تصعيدية 
إال من بقرار جامعي صادر عن اجتامع عام لكافة 
األطر القيادية والتنفيذية للهيئة وتنفيذا لذلك فقد 
دعت رئاســة الهيئة العســكرية الجتامع موسع 
يف 2 يوليــو 2020م املايض تم فيــه عىل وجه 
التحديد مناقشة قضية عدم رصف املرتبات لـ)4( 
أشــهر متتالة، وكذا املرتبات املتأخرة من األعوام 
السابقة، ورفض الحكومة تنفيذ قرارات التسويات 
القضائية  واألحكام  قرسا  واملرسحني  للمتقاعدين 
الخاصة باألمن الســيايس واألمــن العام، وعدم 
انتظام رصف مستحقات أرس الشهداء والجرحى، 
وجراء باالجتامع تدارس خيارات تصعيدية متعددة 
الرأي باتخاذ قرار وبإجامع الحارضين  واســتقر 
بدعوة عامة للتصعيد واالحتجاج واالعتصام، وتم 
تحديــد مكانه وزمانه يف 5 يوليــو 2020م أمام 
مقر التحالف العريب العتبارات عديدة، وبدأ تنفيذ 
الفعاليات االحتجاجية املقرة بالوقفة االحتجاجية 
الرســمية مبهرجــان خطايب حاشــد أمام مقر 
التحالف، والذي أعلن يف ختامه رئيس الهيئة، قائد 
االعتصام، اللواء الركــن صالح زنقل التحول عىل 
الفور إىل اعتصام حقوقــي عام ومفتوح نصبت 
خيامه أمام مقر التحالف، والذي الزلنا مستمرين 
فيه حتى اليوم )االثنني( وعىل مدى )150( يوًما 

توالًيا«.
واســتطردت: »يف أّول أيام االعتصام 5 يوليو، 

بالقائم  واالعتصــام  الهيئة  لقيــادة  لقاء  وبأول 
التحالف تم تسليمهم مذكرة شاملة  ِبأعامل قيادة 
توضيحية رسمية تحوي املظامل واملطالب، موجهة 
مللوك ورؤســاء ِوأمــراء دول التحالــف، وملندوب 
األمــني العام لألمــم املتحدة وجهات مســئولة 
أخرى«، مشًرا إىل أنه خالل فرتة االعتصام توالت 
فعاليات تصعيدية احتجاجية أســبوعية كل يوم 
أحد ممثلة مبهرجانات خطابية وعروض عسكرية 
للتحالف  الرئيسية  للبوابة  راجلة  رمزية ومسرات 
تخللتها بيانات مطالبــة الحكومة ودول التحالف 
برسعة تلبية مطالبنا املرشوعة وأولها رصف كافة 

املرتبات«.
احتجاجية  وقفــات  نفذنا  »بعدهــا  وأكملت: 
وخطوات تصعيد أوليــة منها قطع الخط الرئييس 
لدخول كافــة اآلليات العســكرية واملدنية املؤدي 
لداخل مقر التحالف بالوقفة األوىل ملدة ســاعتان 
لنهار كامل،  انذارية، ويف وقفة الحقة  كرســالة 
والتــي عىل أثرها تم اســتدعائنا للقــاء بالقيادة 
العســكرية لقوات الواجــب )802( تم فيها إعادة 
تسليم القائد السعودي الجديد العميد الركن سمر 
العسري نسخة من املذكرة الرسمية األوىل للهيئة 
املحتويــة لكافة املظامل واملطالب، كام رشح رئيس 
الهيئة املعاناة واملظامل واملطالب واملامطلة من قبل 
الحكومة، من جانبه أكد القائد السعودي مرشوعية 
االعتصــام واملطالــب ووعد جازمــا بإيصال ذلك 
لقيادته العليا ومتابعة تنفيذ مطالب املعتصمني مع 
حكومة الرشعية، كل تلــك التحركات االحتجاجية 
التصعيدية أفضت لــرف مرتبات )مارس، أبريل( 
2020م دفعة واحــدة، ثم بعد عناء وصرب وتصعيد 
رُصف مرتب )مايو( فقط، وهكذا استمرت الحكومة 
بتكرار املامطلة وعدم رصف املرتبات لترتاكم لـ)4( 
أشهر، وشــارفنا عىل منتصف نوفمرب ومل ترف 
مرتبات )يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمرب، أكتوبر( 
2020م رغــم كافــة االحتجاجــات، والتواصالت 

املتكررة مع جهات عديدة ذات صلة«.
وقالت: »كل هذا االنقطاع الطويل للمرتبات دون 
اكرتاث من قبل حكومة الفساد ودول التحالف، يف 
مامرسة سياسة التجويع والرتكيع لشعب الجنوب 
وقواته املســلحة واألمن وأرس الشهداء والجرحى، 
لندعي الجتامع موســع لكافة أطرهــا القيادية 
والتنفيذية مبقــر االعتصام، جراء تدارس خيارات 
التصعيد املمكــن القيام بها، وتــم إقرار بإجامع 
الحارضين التصعيد النوعي امليداين الحاسم، ومّتت 
دعوة لفعالية احتجاجية تصعيدية متمثلة بإغالق 
مواين العاصمة عدن تزامًنا مع مرور )100( يوم 
عىل صمود االعتصام، وأثناء املهرجان أعلن رئيس 
الهيئة اللــواء الركن صالح زنقــل تفاصيل خطة 
تصعيد ميدانية بإغالق كافة بوابات ومنافذ مواين 
عدن وإيقاف كافة األنشــطة، حيث سمى )كتائب 
الصمود، كتائب القادة الشــهداء( التي أوكلت لها 
تنفيذ مهام اإلغــالق للموانئ، وُنفذت خطة إغالق 
التــوايل وتوقيف كافة  املوانئ لـ)15( يوما عىل 
األعامل واألنشطة، مستثنني منع كافة املؤسسات 
الخدمية كالكهرباء واملياه واملستشفيات والرف 
والوحدات  والجبهات  العاصمــة  الصحي ونظافة 

الجنوبية حرًصا عىل استمرار  العسكرية واألمنية 
التضييق  الخدمات الرضورية لشعبنا وعدم  توفر 
املعاناة عليه، وقمنا بذلــك التصعيد اضطراًرا، ومل 
يكن يف قاموسنا العسكري واإلنساين إيذاء الناس 
وعرقلة مصالحهم أمام املقرات العامة أو املوانئ أو 
املنشآت األخرى، لوال قوة رضر وأذى هذه الحكومة 
للشعب والقوات املســلحة الجنوبية واألمن وأرس 
الشــهداء والجرحــى جراء عــدم رصف املرتبات 
لشــهور، وعدم توفر خدمات شــعبنا الجنويب 

الرضورية املؤمنة للحياة اآلدمية«.
وأضافــت: »بهذا الصدد نطالب قــادة الوحدات 
العســكرية واألمنية والوحــدات الفرعية والدوائر 
والكليــات واملعاهد العســكرية مبراعات الظروف 
املادية القاسية ملنتسبي وحداتهم، والديون واألعباء 
األرسيــة وانقطاع املرتبات لشــهور، وإعادة النظر 
يدرك  حيث  عليهــم،  املالية  االســتقطاعات  بوقف 
الجميع أن رصف املرتبات مل يأِت إال بشــق األنفس، 
وصمود وثبات إخوانكم املعتصمني، حيث تم انتزاع 
املرتبــات انتزاعًا، ألن حكومة الفســاد مل ولن يكن 
بحســاباتها رصف تلك املرتبات ابتداء من )مارس، 
وحتــى يوليــو 2020م( وما بعدهــا، لوال ضغط 
والتدخل  األخــرة،  التصعيد  وخطــوات  االعتصام 
اإليجايب والصادق مــن قبل محافظ العاصمة عدن 

أحمد مللس«.
وتابعــت: »)150( يوًمــا مل يواكب ســاعاتها 
وأيامها وشهورها بكل قســاوة ظروفها ومناخها 
إال أولئك املعتصمني الثابتــني املرابطني نهارا وليال، 
أياما عصيبة بحرارة شموسها وعواصف ترابها الذي 
غطى املكان والخيام واملالبس واألجســاد والطعام 
والرياح العاتية التي حطمت الخيام وأوقعتها أرضا، 
نحن بهذا ال نغايل بذلك أبدا ولكن هذه حقيقة واقعة 
لن يدرك ويحس بها إال من عاشــها عــىل الواقع، 
فلقد بلغت معاناة املعتصمني أشدها، ونتيجة تعمد 
حكومة الفساد عدم رصف املرتبات باعتبارها مصدر 
املعيشــة الوحيد تدهورت الحــاالت الصحية لكثر 
املعتصمــني الذين يعانون أمــراض القلب والضغط 
والســكر وغرها والذي مل ميتلكــون قيمة الدواء 
ناهيك عن من أوىص لهم األطباء بعمليات القسطرة 
وغرها، ونتيجة لذلك أرتقى عديد املعتصمني شهداء 

بساحات االعتصام، فرحمة الله عليهم جميًعا«.
وأكملت: »تزامنــت خطواتنا التصعيدية األخرة 
بإغــالق املوانئ مع اختيــار وتعيــني أحمد مللس 
محافظًا لعدن واستشــعاراً منه بحجم املســؤولية 
الوطنيــة واإلنســانية امللقاة عليه بــادر بزيارات 
مخيامت املعتصمني، ودعوة القيادة امليدانية للهيئة 
للجلوس معهم عدت مرات أفضت لتفاهامت عملية 

صادقة، منها:
الشق األول: فتح حســاب خاص بالبنك املركزي 
تورد فيه كافة إيــرادات موانئ العاصمة عدن تحت 
املتابعة املشــكلة من  املحافظ وبنظر لجنة  ترف 
الهيئة برئاســة العميد ركن صالــح القايض نائب 

رئيس الهيئة مقابل فتح كافة املوانئ.
الثاين: رصف مرتبات )يونيــو، يوليو(  الشــق 
2020م دفعة واحــدة يقابلها تعليق لالعتصام، وقد 

تم تنفيذ ذلك من الجانبني.

وأكدت أن: »التفاهامت بعد رصف مرتبات )يونيو، 
يوليو( تقيض بتعليــق االعتصام، ومتكني املحافظ 
ولجنة املتابعة املشــكلة من قبل الهيئة، وإعطائهم 
بتنفيذ جدولة  الحكومــي  الجانب  فرصة متابعــة 
املطالب املتبقية، وهي )رصف مرتبات )أغســطس، 
ســبتمرب( 2020م دفعة واحــدة، ورصف مرتبات 
)أكتوبــر، نوفمرب( دفعة واحــدة، ورصف مرتبات 
ديســمرب 2020م يف حينه، وانتظام رصف املرتبات 
شهريا نهاية كل شهر لعام 2021م، ورصف مرتبات 
شــهرين دفعة واحدة من متأخرات األعوام السابقة 
مع مرتبات كل شهر ابتداء من يناير 2021م، وتنفيذ 
الخاصة  القضائية  واألحــكام  التســويات  قرارات 
من  قرسا  واملرسحني  املتقاعديــن  أوضاع  مبعالجة 
الجيش واألمن الســيايس واالمن العام، تليها بقية 
املطالب مامل فإن مســألة العودة إىل التصعيد أمر 

وارد«.
وقالت: »اســتنادا ملا تقدم فإن القيادة امليدانية 
للهيئة العســكرية العليا واالعتصام وبتفويض من 
أعضاء االطر القيادية للهيئة وقادة واركانات )كتائب 
الصمــود، وكتائب القــادة الشــهداء( تعلن تعليق 
االعتصام الحقوقي العام املفتوح بالكامل ابتداء من 

1 ديسمرب 2020م، من أمام مقر التحالف العريب«.
وأضافــت: »توجــه القيــادة امليدانيــة للهيئة 
آيات الشكر  العليا واالعتصام أســمى  العســكرية 
والتقدير للمحافظ أحمد مللــس، ولكل الخرين من 
أبناء شــعبنا الجنويب بالداخل والخارج شــخوصًا 
الصادق  لوقوفهم  ومؤسســات وهيئات ومكونات 
لالعتصام  والكثر  بالقليل  وإســنادهم  وتضامنهم 
واملعتصمــني، ونحيــي كٌل من)اللجنة التحضرية 
لالعتصام ولجانهــا العاملة عىل جهودهم العظيمة 
واملتميزة بقيادة وإدارة كافة األنشــطة التصعيدية 
ويف إدارة وتنظيــم مخيــم االعتصــام، واالبطال 
املعتصمني الثابتــني املرابطني مبخيامت االعتصام 
عىل مــدى )5( أشــهر، وكتائب الصمــود، كتائب 
عىل  ومنتسبني  واركانات  قيادات  الشــهداء  القادة 
بكل  مبواقعهم  التصعيــد  خطــوات  وتنفيذ  قيادة 
البرشية  القوى  مهنية، وكافة ضباط اإلمداد وإدارة 
لالعتصام املرابطني عىل مدار الساعة، ومجموعات 
الخدمات ضباط وصف وجنود الذين أثبتوا نشــاطا 
وتألقا دامئا ومشــهودا باملخيم وأثنــاء االنتقاالت 
التصعيدية، وكافة املحتشدين املتضامنني الذين لبوا 
كافة الدعوات والفعاليات االحتجاجية والتصعيدية، 
ولوســائل اإلعالم املختلفة الرســمية والشــعبية 
واألهلية والشــخصية عىل مواقفهم املشهودة يف 
نرش وإعالء قضية املعتصمني العسكريني واألمنيني 

عىل مدى شهور«.
وتابعــت: »لقد قــادة القيادة امليدانيــة للهيئة 
واالعتصــام كل فــرتة االعتصــام والتصعيد خالل 
)150( يومــا مبهنية واقتدار، وشــفافية ونزاهة 
عالية، وســخرت كل مــا توفر لديهــا باالهتامم 
والتشــجيع بأحوال املعتصمــني الثابتني املرابطني 
النشــطاء وممثيل وسائل  لياًل ونهارا واملعتصمني 
اإلعالم وتحفيزهم التحفيز املادي واملعنوي املتواضع 
واإلشــادة بهم ومبواقفهم، كام عملت عىل توفر 

بعض املواد املعيشية اإلضافية«.
ويف ختام بيانها أكدت أن: »هذه املحطة النضالية 
وتعليــق االعتصام ليــس آخر املطــاف، مجددين 
العهد يف مواصلة مشــوار نضالنــا الطوعي حتى 
اســتعادة كافة حقوق منتســبي القوات املسلحة 
واألمن وتســوية أوضاع املتقاعدين واملقاومة وأرس 
الشــهداء والجرحى، وتحســني مســتوى األجور 
)زيادة املرتبات(، وتحسني مستوى الخدمات لشعب 
الجنــوب الصابر حتى وصولها إىل مســتوى يليق 
به، وعليه فــإن كل ذلك لن يتحقق إال بتظافر جهود 
كافة املظلومني واملتظلمــني، ووقوف كافة القادة 
العسكريني واألمنيني واملقاومة ومنتسبي وحداتهم 
وكافة منظامت املجتمع املــدين الجنويب جنبا إىل 
جنب ألن الهم والظلم واملعاناة مشــرتكة ومســألة 
النضال لرفع الظلم واستعادة الحقوق تهم الجميع«.
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