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عـــــاء  تقرير/  ”األمنــاء” 
عـــادل حـــنش:

دامًئا عندما يطــل فخامة الرئيس 
القائد عيدروس بن قاسم الُزبيدي، نائب 
املجلس  رئيس  الرئايس،  املجلس  رئيس 
االنتقــايل الجنــويب، القائــد األعىل 
شعبه  عىل  الجنوبية،  املسلحة  للقوات 
الجنــويب ال يأيت إال بكل ما هو مبرش، 
الرئيــس فوراء صمته  فعندما يصمت 
أمر مهم.. وهو ما بدء يف ظهوره خالل 
االنتقايل  املجلس  رئاسة  هيئة  اجتامع 

الجنويب أمس األول.
الحالية  العاملية  املتغريات  وتتطلب 
تحركات جنوبية كبــرية، وجادة لفتح 
آفــاق واســعة، وعالقات سياســية 
ودبلوماســية مع دول عديدة ال سيام 
الدول املهمة التي متتلك ثقاًل سياســيا 
مستوى  عىل  ودبلوماســيا  وعسكريا 

القرار العاملي.

؟ وما  ي من سيلتقي الوفد الجنو�ب

محور التباحث؟
وأمس السبت غادر الرئيس الُزبيدي 
اإلماراتية  العاصمة  لــه  املرافق  والوفد 
أبوظبي، متجهني إىل العاصمة الروسية 
موســكو، تلبية لدعوة رسمية وجهتها 

الحكومة الروسية لقيادة املجلس.
ومــن املنتظــر أن يعقــد الرئيس 
الُزبيــدي والوفد املرافق لــه، عددا من 
اللقاءات مع املســؤولني يف جمهورية 
روسيا االتحادية، للتباحث حول العديد 
من القضايا ببالدنــا واملنطقة عموما، 
املبذولة  الدولية  الجهود  مقدمتها  ويف 
إلطالق العملية السياسية إلنهاء الحرب 
وإحالل السالم الشــامل، وضامن حٍل 
عادل لقضية الجنوب، مبا يلبي تطلعات 

شعب الجنوب.

حدث بارز
مهمة  زيارة  الُزبيــدي  الرئيس  وبدأ 
الحراك  للغاية إىل دولة روسيا، يف إطار 
القيادة  الذي تخطوه  الفعال  الدبلومايس 

الجنوبية.
د يف  وكان الرئيــس الُزبيــدي قد أكَّ
الزيارة تأيت يف سياق  أن  وقت ســابق، 
الجنوب  بني  املتميزة  التاريخية  العالقات 

وروسيا االتحادية.
وأشــار الرئيس القائــد، إىل انفتاح 
قيادة املجلس االنتقايل عىل مختلف الدول 
الصديقة للدفع بقضية شعب الجنوب مبا 
يكفل الوصول إىل حل عودة الدولتني إىل 
1990م، وتحقيق  22 مايو  حدود ما قبل 
تطلعات شعب الجنوب باستعادة وإقامة 
دولته الفيدرالية املستقلة كاملة السيادة.

الُزبيدي إىل  الرئيــس  وتعد زيــارة 
روســيا الحــدث األبرز عىل الســاحة 
الجنوبيني  آمال  أنعشت  كونها  الجنوبية، 
يف تحقيق مزيد املكاســب السياســية 
آمال  عىل كافة املســتويات، حيث زادت 
أن  االنتقــايل  بإعــالن  الجنوب  أبنــاء 
املباحثات ستشــهد التباحث حول جهود 
إحالل الســالم، وهي خطوة يطمح إليها 
الجنوبيون لتحقيق االستقرار، مع التأكيد 
الجنوب باستعادة دولتهم  أبناء  عىل حق 
كاملة الســيادة عىل حدودها الجغرافية 
والسياســية املعروفة دولًيــا ما قبل 21 

مايو / أيار 1990م.

إبعاد الزيارة
جنوبيون  سياســيون  أكد  بدورهم، 
العاصمة  الُزبيــدي إىل  الرئيس  أن زيارة 
الروسية موســكو تحمل إبعاًدا سياسية 
صالح  يف  تصب  ودبلوماسية  وعسكرية 
قضية الجنوب العادلة، مشــريين إىل أن 
وصول الُزبيدي إىل روســيا تأيت بدعوة 
رسمية من الحكومة الروسية، األمر الذي 
التي أصبح  الثقــل، واألهمية  يؤكد مدى 
االنتقايل وقضية شــعب الجنوب ميثلها 

للعامل أجمع.

ما بعد الزيارة الروسية
الرئيس  زيارة  أن  السياسيون  واعترب 
الُزبيدي إىل روســيا، وما ســيتليها من 
زيــارات عواصم صناعة القــرار العاملي 
تكتســب أهمية كونها تــأيت يف خضم 
حــراك إقليمي ودويل يســتهدف الدفع 

بعملية سالم شاملة يف الجنوب واليمن.
»أهميــة  أن:  السياســيون  وقــال 
إىل  الُزبيدي  للرئيس  الســابقة  الزيارات 
روســيا تختلف عن االن، كــون الرئيس 
اليوم وهــو ميتلك صفة  يزور روســيا 
رشعية ممثلة باملجلس الرئايس، ما يعني 
أن التخاطب ســيكون ذات طابع رسمي 

بحت«.
وتابعوا: »الزيارة إىل روســيا تعترب 
فاتحة لجولة من الزيــارات الدولية لعدد 

من الدول الفاعلة عىل املســتوى العاملي، 
وإىل عواصم صناعة القرار العاملي”.

العالقات الجنوبية الروسية
الجارية،  األحداث  »ُتثبــت  وأضافوا: 
واملاضية مدى ُعمــق العالقات الجنوبية 
الروسية، والتي تأيت نتاج حنكة سياسية 
من قبل قيــادة االنتقايل الجنويب بقيادة 

الرئيس الُزبيدي”.
العالقات  تعزيــز  »هدف  وتابعــوا: 
الجنوبية الروســية تعميق العالقات بني 
البلدين املمتدة منــذ قرون«، مؤكدين أن: 
الجنوبية  العالقات  ُترسخ دعائم  »الزيارة 

الروسية التاريخية«.
وأشــاروا إىل أن هدف زيارة الرئيس 
الُزبيدي إىل موســكو بحث عدة ملفات 
تخص أمــن واســتقرار الجنوب خاصة 

واملنطقة عامة.
األمنية  »النجاحــات  واســتطردوا: 
والعسكرية التي حققتها القوات املسلحة 
الجنوبية عىل كافة املســتويات، ال سيام 
يف مجال مكافحة اإلرهــاب، كانت أحد 
األســباب املهمة يف وصول قضية شعب 
الجنــوب إىل ما وصلت إليــه اليوم من 
مكانة مهمة عىل املســتوى العاملي، وما 
الزيارات الدولية التي ســيجريها اُلزبيدي 
بدًء من روسيا وانتهاًء بدول أخرى إال خري 
برهان عىل ذلك«، منوهــني بأن: »زيارة 
موســكو مُتثل تطوًرا مهــاًم يف عالقة 
شــخصًيا  الُزبيدي  والرئيس  االنتقــايل 

مع القوى املؤثرة عىل الســاحة الدولية 
والعاملية«.

الجنوبيــة  العالقــات  أن  وأكــدوا 
الروسية تعترب وطيدة منذ فجر التاريخ، 
وهي عالقات تاريخية، ومتينة، وشهدت 
قفــزات نوعيــة ال ســيام يف الفرتات 
األخــرية، مشــريين إىل أن الرشاكة بني 
الجنوب وروسيا تعد رشاكة اسرتاتيجية 
قامئة عىل االحرتام املُتبادل، ومبنية عىل 

جذور العالقات التاريخية بني البلدين.
وتحدثــوا عن العالقــات التاريخية 
املتينة التي تربط األصدقاء بروســيا مع 
الجنوب، األمــر الذي يؤهلها للقيام بدور 
كبري بجهود السالم عىل النحو الذي يأمله 

شعب الجنوب يف استعادة دولته.

رص الصفوف
الدولية  “الزيارات  السياسيون:  وأكد 
التي ســيجريها الرئيس اُلزبيدي بدًء من 
روســيا مروًرا بدول عامليــة تتطلب من 
الصفوف،  رص  الجنوبيــة  القوى  كافة 
القادمة  املهمــة  للمرحلة  واالســتعداد 
للوصــول إىل هــدف اســتعادة الدولة 

الجنوبية كاملة السيادة«.
وأشاروا إىل أن الزيارة تربهن النهج 
الذي خطه االنتقايل الجنويب منذ الوهلة 
األوىل واملتمثل يف دعم أمن واســتقرار 

املنطقة.
وتطلعوا بأن قضية شــعب الجنوب 

ستكون حارضة بقوة خالل الزيارة.

وقضيتــه  »الجنــوب  أن:  وأكــدوا 
العاملي  التأثري  دول  اهتامم  أصبحا محور 
بفعل النجاحــات التي يحققها االنتقايل 

الجنويب بقيادة الرئيس الُزبيدي”.
وأشــاروا إىل أن: »االنتقايل بقيادة 
الُزبيدي يواصل بوترية متصاعدة  الرئيس 
حمل قضية شــعب الجنوب إىل طاوالت 
بذلك  العاملــي، محقًقــا  القــرار  صناع 
نجاحات غري مسبوقة يف مسار االنتصار 

للجنوب وقضية شعبه العادلة«.
ونوهوا بأن الحضور الرويس باألزمة 
األعداء  واليمن سُيثري جنون  الجنوب  يف 

ال سيام )ميليشيا اإلخوان والحويث(.

دعم روسيا لدولة الجنوب
الجنوبيني  الصحفيــني  نقيــب  أما 
انه:  فقال  باحشــوان  عيدروس  األستاذ 
»ال يخلو بيــت يف عدن ومناطق الجنوب 
اال وأخذ أبناءه قســطا كبريا من الدراسة 
والتعليم الجامعي واألكادميي يف االتحاد 
الخمسة عرش  الســوفيتي وجمهورياته 
الســابقة منــذ عهد االســتقالل وحتى 

اليوم”.
وأضاف: »يتذكر أبناء الجنوب مالمح 
الدعــم الــرويس لدولتهــم، واحتضان 
واالوكرانيــة  الروســية  الجامعــات 
والبيلوروسية واالوزبكية والطاجستانية 
وغريهــا مــن املــدن اآلف الطالب يف 
التخصصــات املختلفة وعــىل رأس تلك 
 - باتريــس ملومبا  الجامعــات »جامعة 
االكادمييات  واطــالع  الصداقة”  جامعة 
بتأهيل  العســكرية  والكليــات واملعاهد 
وجوا  وبحرا  بــرا  الجنويب  الجيش  كادر 
وتزويدهم بالعلوم العســكرية والتدريب 
عىل مختلف االســلحة والعتاد العسكري 
أسســت مداميك جيــش وطني جنويب 

يضاهي جيوش املنطقة”.
وتابع: »يشــهد للتعاون بني روسيا 
ودولــة الجنوب عــىل مــدى أكرث من 
القطاعات  عرشين عامــا يف مختلــف 
وامنيا، كان  اقتصاديا وتنمويا وعسكريا 
له بالغ األثر عىل واقع كافة املؤسســات 
وتطويرها وتحديثها وفق املعايري العلمية، 
مكن الدولــة الجنوبية من الثبات والقوة 

يف وجه كل املؤامرات التي تحيط بها”.
وأكمــل: »بصامت الدعــم الرويس 
لدولــة الجنوب طيلة الســنوات املاضية 
مــازال عالقا يف أذهــان الجنوبيني يف 
عدن والجنوب، وال ينكره أحد ممن عاشوا 

مراحل التعاون بني البلدين”.
واختتم بالقول: »اليــوم تأيت زيارة 
تلبية  املرافق  والوفــد  الزبيــدي  الرئيس 
الثالثة  وتعد  الروسية  القيادة  للدعوة من 
من نوعها يف ســياق جهــود االنتقايل 
الجنويب لبحث ملفــات تتعلق بالظروف 
واســتقراره  وأمنه  بالجنــوب  املحيطة 
واملنطقة ويف سياق دعم الجهود الرامية 
للســالم يف املنطقــة دون االرضار بحق 

شعب الجنوب يف استعادة دولته”.

اف رسمي اع�ت
بــدوره، اعترب الدكتــور عبيد الربي 
الدعوة الروســية للرئيس الزبيدي لزيارة 
موســكو متثل اعرتافًا رســميًا بالكيان 
االنتقايل  )املجلس  الجنويب  الســيايس 
الجنــويب( القائــد للعملية السياســية 
التحرريــة يف الجنوب العــريب )اليمن 
الدميقراطية، بحســب قرار فك االرتباط 

املُعلن عام 1994(.

»األمناء« تسلط الضوء على دالالت الزيارة الرسمية لوفد اجلنوب إلى العاصمة الروسية موسكو..اجلنوب يعانق الدب الرو�سي

ما أبعاد زيارة الرئيس الزُبيدي والوفد املرافق له إلى روسيا؟

هل الدعوة الرو�سية الر�سمية اعرتاف ر�سمي؟
من سيلتقي الوفد اجلنوبي؟ وماذا سيكون محور التباحث؟

دعم روسي لدولة اجلنوب.. شواهد حية يف امليادين

مــاذا بعــد زيــارة روســيا الثالثة؟ وهــل هنــاك زيارات 


