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ُ
ما الر�سائل التي وجهها الرئي�س الزبيدي للرئي�س الأمريكي واملجتمع الدويل؟
كيف أصبح «االستفتاء األممي» استراتيجية االنتقالي الستعادة دولة اجلنوب؟

“األمناء” تقرير /عـــالء عــــادل
حـــنش:

ترســم القيــادة السياســية
للمجلــس االنتقايل الجنــويب بقيادة
الرئيس عيدروس بن قاســم الزُبيدي
اسرتاتيجية سياسية ُمحنكة من خالل
شــعار (الكلمــة االوىل للجنوبيني)،
ضمن جهود االنتقايل الدؤوبة الرامية
إىل تحقيق حلم شعب الجنوب املتم ّثل
باســتعادة الدولــة الجنوبيــة كاملة
الســيادة عىل حدود ما قبل  21مايو
 /أيار 1990م ،وهــو الهدف الذي لن
يتنازل عنه أبناء الجنوب مهام كانت
الصعوبات ،ومهام تكالب األعداء.
واألمر الذي سيجعل الجنوبيني
لن يتنازلوا عن هدف استعادة دولة
الجنوب ما تعرضــوا له من ظلم
وتعسف وتهميش وإقصاء من قبل
(نظام صنعاء) بعد إعالن الوحدة
اليمنية املشؤومة يف نهار  21مايو
 /أيار 1990م ،والسياسة املمنهجة
التــي اتخذهــا (نظــام صنعاء)
القمعي ضد أبنــاء الجنوب طيلة
الســنوات املاضية وحتى تحرير
الجنوب من الغزو الحويث والعفايش.

استفتاء أممي واسرتاتيجية
االنتقايل

سياســيون تحدثــوا عــن ما جاء
يف حديث رئيــس املجلــس االنتقايل
الجنــويب الرئيس القائــد عيدروس بن
قاسم الزُبيدي مع صحفية «الجارديان»
الربيطاين قبل يومني.
واعتربوا حديث الرئيــس الزُبيدي:
«توجه يقوم عىل إجراء اســتفتاء حول
اســتعادة دولة الجنوب كاملة السيادة،
ل ُيم َنح الجنوبيون اختيار كلمتهم واإلدالء
بالقول الفصل يف قضيتهم العادلة».
وقالــوا ،يف أحاديــث متفرقــة
لـ»األمنــاء» ،أن« :ما طرحــه الرئيس
الزُبيدي لخيار االســتفتاء الشــعبي قد
يكون باكورة تحركات يجريها االنتقايل
الجنــويب تدفع نحو إتباع هــذه اآللية
املتعــارف عليهــا دســتور ًّيا وقانون ًّيا
وسياســ ًّيا ،باعتبارها تقوم عىل إتاحة
الفرصة للمواطنــن لتحديد مصريهم
بشكل كامل».
وأكــدوا انــهُ« :إذا ما ُف ِّعــل خيار
االســتفتاء وتم إجراؤه بنزاهة شاملة
عرب عملية سياسية ُترشف عليها األمم
املتحدة بشــكل مبارش ودون تدخل من
خصوصــا تلك الفصائل
ِقبل أي أطراف
ً
التي تحمل أجندة معادية للجنوب ،فإنّ
كلمة الشــعب ســتكون ً
حتم استعادة
دولة الجنوب».
وأشــاروا إىل ان« :الثقــة الكاملة
عب عنها الرئيس
بخيار الجنوبيني ،والتي ّ
الزُبيدي بأنّ نسبتها ستكون  ،90%هي
ثقة ليســت من فراغ ،لكــنّ األمر راجع
إىل عديد املظاهرات والفعاليات الشعبية
الجنوبيــة التــي تعالت فيهــا أصوات
الجنوبيني ندا ًء نحو استعادة دولتهم».
وتابعوا« :شــعب الجنوب ميارس
حالة تكاتف فريدة من نوعها إىل جانب
قيادته السياســية ،مبا شــ ّكل حائط
صد منيع ضــد املؤامرات التــي ُتحاك
ضد الجنوب وقضيتــه العادلة الرامية

مراقبون لـ»األمناء» :متغيرات سياسية ودولية جديدة تكشف ُقرب إعالن دولة اجلنوب

هل حان وقت إعالن دولة اجلنوب؟
يف نهايــة املطاف إىل اســتعادة الدولة
الجنوبية كاملة السيادة».
ونوهــوا إىل أن« :آمــال الجنوبيني
تتجــدّد تحت قيادة الحامل الســيايس
للقضيــة الجنوبية ممثــل بـ(املجلس
االنتقايل الجنويب) للسري نحو استعادة
دولة الجنوب».
واختتــم السياســيون احاديثهم
الخاصة لـ»األمناء» بالقول أن« :املرحلة
املقبلة تحتاج ً
عمل دبلوماس ًّيا وسياس ًّيا
ً
مهــا يف ســبيل الدفع نحو
إجراء اســتفتاء ســيقول فيه
الجنوبيون كلمتهم ال ُعليا».

رسائل ال ُزبيدي

وكان رئيــس املجلــس
االنتقــايل الجنــويب ،القائد
األعــى للقــوات املســلحة
الجنوبيــة الرئيــس القائــد
عيدروس بن قاســم الزُبيدي
أكد يف مقابلة مــع صحيفة
«الجارديــان» الربيطانية ،أنّ
الرئيس األمريــي جو بايدن
ميكنــه املســاعدة يف إنهاء
الحرب املســتمرة منذ ســت
ســنوات ،بدعم استفتاء ترعاه
األمم املتحدة حول اســتقالل
الجنوب.
وقال الرئيس الزُبيدي ان:
« 90٪من املواطنني سيؤيدون
استعادة دولة الجنوب» ،مشريا
إىل رضورة إجرائــه حرص ًيــا
داخل الجنوب.
وأكد أنّ االســتفتاء عىل
خروج بريطانيا مــن االتحاد
األورويب ،مل مينــح بقيــة
دول االتحــاد األورويب حــق
التصويت.
وطالب املبعوث األمرييك
إىل اليمن (تيمويث ليندركينج)
بإطالق محادثات مبارشة مع
املجلس االنتقايل الجنويب.
وشــدد الرئيس الزُبيدي
عىل أن القضايــا الراهنة يف

األزمة لن تحــل يف حالة تجاهل صوت
شعب الجنوب ،حد وصفه.

إعالن دولة الجنوب

بدورهــم ،أكــد مراقبون للشــأن
الجنويب ،ولألزمة اليمنية أن« :املتغريات
الجديدة عىل الساحة السياسية والدولية
تكشف ُقرب وقت إعالن دولة الجنوب»،
معللني ذلك بــأن« :هناك خططا أممية
للحل السلمي لألزمة اليمنية من املتوقع

أن يجري النقاش بشــأنها خالل الفرتة
القادمة ،ال ســيام وأن هناك من ميثل
الجنوب بصورة رســمية ،وهو املجلس
االنتقــايل الجنــويب ،إىل جانب رغبة
أبناء الجنوب امللحة باســتعادة دولتهم
الجنوبية كاملة الســيادة بعد سنوات
من الظلم والتعسف والتهميش من قبل
(نظام صنعاء) بفعــل الوحدة اليمنية
املشؤومة».
وقالــوا أن« :الجنوبيــون أثبتــوا
للعامل أجمع انهم ميتلكون
خالصا
مرشوعً ــا وطن ًيــا
ً
يســعون لتطبيقــه عىل
األرض يتمثــل يف تقرير
مصريهــم واســتعادة
دولتهم» ،مشريين إىل انه:
«وعىل مــدار أكرث من ()3
سنوات ماضية منذ تشكيل
املجلس االنتقايل الجنويب
يف الرابع من  4مايو  /أيار
2017م ،أصبح هناك هدف
واحد يسعى إليه الجنوبيني
يتمثل يف اســتعادة دولة
الجنــوب كاملة الســيادة
بحدودها املتعــارف عليها
دول ًيا ما قبل عام 1990م».
وأضافــوا ،يف أحاديث
خاصــة لـ»األمنــاء»:،
“االنتقايل الجنويب متكن
مــن بنــاء قواعــد دولة
الجنــوب ،ألن هناك قوات
مســلحة جنوبية تشــكل
درعً ا لحاميــة األرض من
املعتدين ،وتعمل عىل تأمني
محافظــات الجنوب كام
عملت عــى تحريرها من
مليشــيا الحــويث ،إضافة
إىل الوحــدات املحلية يف
كل محافظــة ومديريــة
وهي مبثابة جهاز تنفيذي
يقدم الخدمات للمواطنني
ويتعامل مــع الصعوبات
التي يتعرضون لها».
وتابعــوا« :وهنــاك

عديدة األســباب السياسية والعسكرية
واالقتصادية التي تجعل اســتعادة دولة
الجنوب أمــ ًرا ً
مهم يف الوقت الحارض،
وأي محاولة للتوصل إىل ســام باليمن
لن تطبــق عىل أرض الواقــع طاملا أنه
مل يعطي شــعب الجنوب حقه بتقرير
مصريه ،ال سيام يف ظل التحالف القائم
بني ميليشيا الحويث (املدعومة إيران ًيا)،
وبني ميليشيا اإلخوان التابعة للرشعية
اليمنية (املدعومة قطر ًيا وترك ًيا) ،األمر
الذي يهدد باستمرار الجرائم الحالية التي
يروح ضحيتها األبرياء بشكل يومي دون
أن يكون هناك نهاية للحرب الجارية».
وأكملوا« :جميع محاوالت تهميش
الجنوب أثبتت فشلها ومل يستطع اليمن
أن ميرر «الوحــدة» املزعومة ،لذا فرغبة
قوى الشامل يف اســتمرارها ليس لها
أي اعتبــار يف ظل الرفــض الجنويب
الكبري ألي تواجد شــايل يف األرايض
الجنوبية ،إىل جانب وجود قيادة جنوبية
لديها رؤية مســتقبلية إلدارة الجنوب
والحفاظ عىل مقدراته وثرواته».
وحذروا من ان« :أي محاولة للميض
قدما من دون حل قضية الجنوب يشكل
ً
ريا لألمــن القومي العريب،
تهديدًا خط ً
خصوصا أن هناك رغبــة عربية إلنهاء
ً
الرصاع عــى خليج عدن والبحر األحمر
للتعامــل مــع التهديــدات اإليرانية»،
مؤكدين أن« :تصفية األزمات يقتيض أن
يكون هناك دولة مســتقرة يف الجنوب
تجابه األخطار الخارجية».
واختتم املراقبون للشــأن الجنويب،
ولألزمة اليمنيــة احاديثهم لـ»األمناء»
بالقول أن« :دعوة الرئيس الزُبيدي التي
وجهها للرئيس األمرييك الجديد (بايدن)
وللمجتمع الدويل نحو إجراء اســتفتاء
ترعاه األمم املتحدة حول استعادة دولة
الجنــوب وتأكيده عــى أن ( )90٪من
املواطنني ســيؤيدون استقالل الجنوب،
مــع رضورة إجرائــه حرص ًيــا داخل
الجنوب ،يربهن أن االنتقايل ميتلك رؤية
واضحة مفادهــا أن الوقت الحايل هو
األنسب إلعالن دولة الجنوب املستقلة».

