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»األمناء« استطالع/ مرمي بارحمة:

تشــكل القوات املســلحة الجنوبية أهمية 

اســراتيجية يف الحفاظ عىل أمن واســتقرار 

الجنوب، ولهــا دور تاريخــي يف دحر التمدد 

اإليراين الفاريس يف الجنوب واملنطقة وخاضت 

معارك طاحنة بقيادة دول التحالف العريب وعىل 

رأسها اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات 

العربية املتحدة الشــقيقة ضد املليشيا الحوثية 

والتنظيامت املتطرفة التي حاولت السيطرة عىل 

الشهداء  من  بقافلة  وضحت  واملنطقة،  الجنوب 

والجرحى مــن أبطالها امليامني يف عدة جبهات 

ومازالت القافلة مســتمرة واألبطــال ما زالوا 

يخوضون أرشس املعارك يف عدة جبهات للدفاع 

ولكن  الســمحة،  الجنوب وعقيدتنا  عن وطننا 

هؤالء األبطال بــداًل من تكرميهم وترقيتهم يتم 

توقيف رواتبهم.

يف هذا االســتطالع نســلط األضواء عىل 

أسباب توقيف رواتب القوات الجنوبية، وملاذا يتم 

الجنوبية وترصف رواتب  القوات  توقيف رواتب 

اآلخرين من القــوات اليمنية مــع اإلكراميات 

والحوافــز؟ وملصلحة من توقيف رواتب القوات 

الجنوبيــة؟ ومن الســبب يف توقيــف رواتب 

القوات الجنوبية؟ وملاذا؟ وما آثار توقيف رواتب 

القــوات الجنوبية عىل األفــراد وأرسهم؟ وما 

الحلول واملعالجات حتى تستلم قواتنا الجنوبية 

مثل  والحوافز،  االكراميات  مع  بانتظام  رواتبها 

باقي القــوات اليمنية والقوات العربية بالعامل؟ 

نســتطلع ذلك من خالل آراء نخبة من القيادات 

العسكرية الجنوبية املخرضمة.

النيل من القوات الجنوبية وإضعافها
البداية كانــت مع العميد صالح عيل صالح 

بالل، عضو الجمعية الوطنية للمجلس االنتقايل، 

وأمني عام جمعية شــهداء وجرحى بشــبوة، 

ملعرفة أســباب توقيف رواتب القوات الجنوبية، 

فيقول: “هناك أهدف وليس أسباب؛ ألن األسباب 

تكــون يف األوضاع االعتياديــة للدولة وتكون 

إشكاليات تواجه النظام يف املوازنات، ومصادر 

الدخــل، أما ما يخــص توقيف رواتــب قواتنا 

الجنوبية فهو يهدف للنيل من القوات الجنوبية 

التي أصبحت تسيطر عىل أغلب الرقعة الجغرافية 

الجنوبية، ويهــدف ذلــك اىل إضعافها وتغيري 

عقيدتها الدفاعية واالســراتيجية يف استعادة 

األرض والهوية الجنوبية«.

توقيف الرواتب سابقة خطرية جدًا تصب 
يف مصلحة الحويث

ويوضح العميد ركن/ نارص ســامل عبداملحسن 

)أبو أميــن(، رئيــس العمليات الرئاســية للمجلس 

االنتقايل الجنويب مستشار محافظ عدن، آثار توقيف 

الرواتب قائــال: »توقيف الرواتب عــن أفراد القوات 

املســلحة الجنوبية البطلة يعد سابقة خطرية جدا، ال 

نعلم مــن وراءها، ولكن اليشء الذي نعلمه جيدا أنها 

تصب يف مصلحة الحويث بصورة ســافرة وواضحة 

وحقرية«.

ويضيــف العميد ركــن نارص بالقــول: “رئيس 

املجلس الرئايس يرصح أنه يعمل بإخالص يف سبيل 

رصف رواتب املوظفني املتواجدين يف مناطق الحويث، 

واألقبح من كل هذا أنــه رصف 90 ملياًرا من إيرادات 

العاصمة عدن، وعىل الرغم أن مخرجات مشــاورات 

الرياض أقرت بتوريد اإليرادات من املنافذ ومن مأرب 

إىل بنــك عدن، الفتا إىل أنه حتى اآلن مل يورد فلًســا 

واحًدا ال من مأرب وال منفذ الوديعة الذي يستأثر بها 

هاشــم األحمر لوحده، وفوق كل ذلك يتم تحويل 90 

مليارا من إيرادات عدن هذا أمر يثري الريبة”.

ويتساءل العميد ركن نارص: “هل التحالف العريب 

شــعر اآلن وبعد مثان سنوات حرب أنه أخطأ يف حق 

الحــويث ويريد أن يكفر عن خطايــاه بتقديم جيش 

الجنوب لقمة صائغة إىل الحــويث باعتباره الجيش 

الوحيد الذي انترص عليه؟ وهل التحالف العريب يريد 

أن يقول للحويث )نحن آســفون عــىل الحرب وهذا 

الجيش الــذي انترص عليك ســنركه يتضور جوعا 

حتى ميوت(؟ وهل هذه هــي املهمة النبيلة للمجلس 

الرئايس الذي أىت من أجلها من الرياض؟”.

إطالــة الــراع ومتكــن قــوى االســتبداد 
الشاميل

فيام يؤكد العميد صالح بــالل بالقول: »توقيف 

رواتــب القــوات الجنوبية ملصلحــة اطالت الرصاع 

ومتكني قوى االســتبداد الشــاميل والقوى الداعمة 

لها الستعادة سيطرتها عىل الجنوب وتجويع االفراد 

والضباط لتأثري عىل معنوياتهم وإذاللهم وإضعافهم 

الرامية  أمام أرسهم بهدف االستســالم للمخططات 

للقضاء عىل كل مــا حققه الجنوبيــني يف املجال 

العسكري واالمني”.  

تبديد حلم الجنوبين
وبالنســبة لتســاؤل: ملاذا يتم توقيــف رواتب 

القوات الجنوبية وترصف رواتب اآلخرين من القوات 

اليمنية مع اإلكراميات والحوافــز؟ يقول عميد ركن 

عيل عبدالله بامعيبد، مدير اإلدارة السياســية للهيئة 

“انطالقا  باوزير:  غيــل  مبديرية  للمجلس  التنفيذية 

من املفاهيم التي تحدد معاين ومفردات شكل الدولة، 

يعنــي أن الدولة هي عبارة عــن مجموعة متكاملة 

البرش  الوظائف وليســت مجموعة بــرش؛ ألن  من 

الوظائف مبوجب  لتنفيذ وإدارة هــذه  هم موظفني 

الطموحة  محددات قانونية تســتجيب لألهداف 

للوطن )أرضًا وإنسانًا وبيئًة(”.

ويتابع عميد ركن بامعيبد :” وظائف الدولة 

تتحقق من خالل املؤسسات التي حددها القانون 

األول )الدستور( ومن أبرز مؤسسات الدولة هي: 

وجودية  مؤسسات  ألنها  واألمنية؛  العســكرية 

تعني بحامية ســيادة الوطن ويف نفس الوقت 

هي أداة تغري وحركة مســتمرة تتأثر وتؤثر يف 

صريورة الواقع املوضوعــي”، مضيفا:” مبعنى 

أن هذه املؤسستني تســتطيع تغري شكل ومنط 

والخارجية،  الداخلية  مهامتهــا  وطبيعة  الدولة 

أي أن انحيــاز هذه املؤسســتني ألي خيار من 

الطبيعي جدا ان تؤثر ســلًبا او إيجابًيا عىل شكل 

ونوع وظائف الدولة” ، مشــريا إىل أن ما تسعى 

إليه القوى املعادية بغية تبديد حلم الجنوبني يف 

استعادة دولتهم.

تركيع الجنوب وإعادة احتالله
وملعرفة من السبب يف هذا التوقيف؟ وملاذا؟ 

يقول عميــد ركن بامعيبد :”مــن خالل العوامل 

املؤثرة املصاغة يف منظومة متعددة املســارات 

ومنهــا: كنتيجة طبيعية االنتصــار الرائع الذي 

حققه الحراك السلمي الجنويب مدعوًما باملقاومة 

العاصمة عدن وبعض  بتحرير  الباسلة  الجنوبية 

مقومات  تتشــكل  بدئت  الجنــوب،  محافظات 

إىل  التدريجي  لالنتقال  التكنيكية  املادية  القاعدة 

بالذات  :”هنا  الوطني”، ويتابــع  التحرر  مرحلة 

عملت الرشعيــة إىل جانب التحالف عىل احتوى 

هذا االنجاز من خالل الرشاكة الغري متجانسة مع 

الجنوبيني بهدف تقيد حركة الجنوبني من خالل 

هذه الرشاكة، ومن تخادم النظام اليمني بشقية 

نظام  انتاج  وإعادة  العفايش  االخونجي  الحويث 

االحتالل، ما بعد احداث اغسطس 2019م استغلت 

ســيطرتها  العريب  بالتحالف  مدعومة  الرشعية 

عىل موارد البالد إىل جانب الرثوات التي يسيطر 

عليها تحالف حرب صيف 1994م”، مشريا إىل أن 

كل تلك العوامل مكنت نظام االحتالل اليمني بكل 

مسمياته االستفادة من تلك العوامل واستغاللها 

كأوراق ضغــط ضد الجنوبيــني، منها الخدمات 

، والهدف هــو تركيع الجنوب  واملرتبات... والخ 

والقبول األمر الواقع وكلها فشلت،

ويستطرد بامعيبد حديثه قائاًل:« لكن وصول 

من  واألمنية  العسكرية  املؤسسة  إىل  االستهداف 

قبل التحالف والرشعية الغاية منها إعادة احتالل 

الجنوب مرة ثالثة يأيت ذلك من خالل انتظام رواتب 

العســكريني املوالني لالحتــالل، وتأييد التحالف 

لهذه املؤامرة من خالل الدعم الالمحدود ملا يسمى 

بالجيــش الوطني واإلكراميــات املتواصلة وحرمان 

القوات الجنوبية من أبسط مقومات الحياة أال وهي 

املرتبات كحق مكتســب كفله االعالن العاملي لحقوق 

االنســان”، الفتًا إىل أن صمــود والتفاف الجنوبيني 

مبختلف رشائحهم كفيل بإفشال هذه املؤامرات وعدا 

لناظره قريب.

إعالن اإلدارة الذاتية
وبالنســبة للحلــول واملعالجات حتى تســتلم 

قواتنا الجنوبية رواتبها يقرح عميد ركن نارص عبد 

املحســن: » أواًل: طرد املجلس الرئايس من العاصمة 

عدن، وأيًضا طرد القوات الســعودية، وإعالن اإلدارة 

الذاتية، ومحاســبة القادة الفاســدين الذي أىت بهم 

التحالف من الشارع الذي هم كانوا السبب بإظهارنا 

بهذه الصورة املقززة، واستبدالهم بقادة متخصصني 

بدون ذلك يستحيل أن يستقيم الوضع بالجنوب”.

إيقاف مرتبات القوات املسلحة اجلنوبية.. سابقة خطيرة تصب ملصلحة احلوثي

ما احللول واملعاجلات لإنهاء الأزمة؟

هل يكون النيل من قوات اجلنوب امل�سلحة باإيقاف مرتبات اأفرادها؟


