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يف بيان توضيحي صادر عن هيئة رئاسة المجلس األعىل للحراك الثوري لتحرير واستقالل الجنوب :

ال عالقة للمجل�س مب�ؤمتر حراك (باعوم) وموقفنا ثابت
وم�ؤيد للمجل�س االنتقايل ودول التحالف العربي

عدن  /األمناء  /خاص :

أصدرت هيئة رئاســة املجلس األعىل للحراك
الثوري لتحرير واستقالل الجنوب بيان ًا توضيحي ًا
هام ًا أعلنــت فيه موقفها الواضح والرصيح من
املؤمتر الذي عقد يوم أمــس بالعاصمة عدن ملا
يسمى بـ"مؤمتر باعوم الثاين" ..
وأعربت هيئة رئاســة املجلس األعىل للحراك
الثوري عن اســتنكارها الشــديد النتحال صفة
رئاســة املجلس من قبل حســن أحمــد باعوم
نصب نفســه رئيســا للمجلس
الذي قالت بأنه ّ
بدون مراعاة أو احرتام لقواعد العمل الســيايس
املتعارف عليها بحيــث ﻻ يحق ألي أحد أن يعلن
أو يرصح مبا يريد عىل حســاب طرف أو جهة
أو مكون سيايس آخر وينســب إليه توجهاته
ومواقفه التي هي ليســت توجهاته ومواقفه،
مؤكــدة بأن تلك الجامعة قــد ذهبت يف اتجاه
الخطأ وخالفت إرادة شــعب الجنوب واصطفت
باملكان الذي ﻻ يليق بها .
وقالت الهيئــة يف بيانها الذي تلقت صحيفة
"األمناء" نســخة منه واملذيل بأســاء رؤساء
الهيئات املركزية واملحافظات " :لقد تابعت رئاسة
املجلس األعىل للحراك الثوري لتحرير واستقالل
الجنوب البيانات والكلــات التي أًعلنت بقرص
التاج باملنصورة فيام ســمي بـ"املؤمتر الثاين
لجامعة باعوم"  ،واســتغربت رئاســة املجلس
من التوجهات السياسية والدعوات والتحذيرات
والترصيحات التي وجهت ألطراف عدة باســم
املجلس األعىل للحراك الثوري " .
وأضاف البيــان  " :إن املجلس األعىل للحراك
الثوري لتحرير واستقالل الجنوب ممثال برؤساء
الهيئات املركزية واملحافظات واملديريات واملراكز
واألحياء  ،يوضح للرأي العام القضايا التالية :
أو ًال  :أن األخ  /حســن باعــوم مل يوافق بل
رفض التوقيع عــام 2014م عىل توحيد املجلس
األعىل للثورة السلمية لتحرير واستقالل الجنوب
،واملجلس األعىل للحراك السلمي الجنويب  ،وما
تم هو توحيد قيــادات ورموز بارزة من املجلس
األعىل للحراك السلمي مع املجلس األعىل للثورة
الســلمية والتي لهــا مواقف وطنيــة وثورية
واستشعرت بروح من املسؤولية بعدم البقاء يف
املجلس الذي يرأسه باعوم.
ثاني ًا  :ﻻ يوجد ما يؤكد أن حسن باعوم ترأس
أي اجتامع أو التقى بأي من القيادات أو النشطاء
أو الهيئات أو املجالس التي وافقت عىل إشــهار
املجلس األعىل للحراك الثوري لتحرير واستقالل
الجنوب ،منذ إعالنه يف 2014م وحتى اليوم.
ثالث ًا  :كانت املواقــف والخالفات والتوجهات
وغريها من الرغبات الشــخصية مانعة ورافضة
من باعوم ألي توحيد أو تقــارب مع املكونات
الحراكية األخرى وما محاوالت عام 2013م من
قبل الدبلوماسيني واألكادمييني والشباب واملرأة
ورجال الدين ،والشــخصيات الوطنية والرئيس
عيل سامل البيض ملنعه من عقد ما سمي مبؤمتر
املنصورة يوم  31أغسطس و  2سبتمرب 2013م
،والذي تسبب بشق الحراك ومتزيق صفوفه.
رابعــ ًا  :كانت مواقــف وتوجهــات باعوم
وجامعته دامئا تتعارض مــع اإلرادة الجمعية
لشــعب الجنوب وآخرها مليونيتي  4و 21مايو
وبيان عدن التاريخــي ومليونيتي 7يوليو و14
أكتوبر ،ليس ذلك وحســب بــل مواقف راضية
عىل الغزو الحويث للجنوب والتوســع اإليراين
يف املنطقــة وعوضــا عىل ذلك اعتــروا دول
التحالف العريب بقيادة اململكة العربية السعودية
واإلمارات العربية املتحدة التي قدمت املســاعدة
لشــعب الجنــوب وأعانته عىل تحريــر أغلب
محافظات ومناطق الجنوب من االحتالل اليمني
والغزو الحويث بأسوأ االحتالل .

خامســ ًا  :إن املجلس األعــى للحراك الثوري
لتحريــر واســتقالل الجنوب ممث ًال برؤســاء
الهيئات املركزية واملحافظات واملديريات واملراكز
واألحياء يؤكد عىل التايل :
 - 1أن ﻻ صفة رسمية لـ"حسن أحمد باعوم"
برئاســة املجلس األعىل للحراك الثوري لتحرير
واســتقالل الجنوب عىل اإلطالق وأنه انتحل أو
اغتصب هــذه الصفة بصورة غــر قانونية أو
سياسية أو اجتامعية وهو وجامعته ﻻ يحرتمون
قوعد العمل السيايس املتعارف عليها بني القوى
السياسية.
 2أن املواقف والتوجهات السياســية التي تمإعالنها باســم املجلس ﻻ تعرب إال عنه شخصيا
وعن مــن ينتمون إليه ،وال صلة للمجلس األعىل
للحراك الثوري بهذه التوجهــات واملواقف عىل
اإلطالق .
سادســ ًا  :يؤكد املجلس األعىل للحراك الثوري األعىل محافظة لحــج  ،الدكتور /صالح محمد
لتحرير واستقالل الجنوب من جديد عىل تأييده صوحل القائم بأعــال املجلس األعىل محافظة
ودعمه الكامل لــدول التحالف العريب وعاصفة
الحزم بقيادة اململكة العربية السعودية واإلمارات
العربية املتحدة ويعترب املجلس أن شعب الجنوب
ممث ًال بالحراك واملقاومة الجنوبية وقوات الحزام
األمني رشيك ًا أساســيا مع دول التحالف وجنبا
إىل جنب حتى تحقيق حريته واستقالله .
سابع ًا  :يشــيد املجلس األعىل للحراك الثوري
باملجلس االنتقايل الجنــويب ويؤكد بقوة عىل
دعمه ومســاندته وعىل الرشاكــة يف تحقيق
تطلعات وآمال شــعب الجنــوب بتحرير كامل
أرضه مــن االحتــال والغزو اليمنــي 1994م
و2015م،واســتعادة دولتــه املســتقلة ذات
السيادة بالحدود املعرتف بها دوليا قبل 22مايو
1990م،وسوف يواصل النضال جنبا إىل جنب مع
املجلس االنتقايل من أجل وقف التوسع اإليراين
ومكافحة التطرف واإلرهاب بكل أشكاله.
ثامنــ ًا  :يرى املجلس األعــى للحراك الثوري
لتحريــر واســتقالل الجنوب أن عــى املجلس
االنتقــايل مســؤوليات مبــارشة منها حامية
الشــعب يف الجنوب من العبث بحياته وتعذيبه
بصوره ممنهجة إلذالله وإهانة كرامته من خالل
عدم تســليم الرواتب بصــورة منتظمة ،وقطع
الكهرباء وامليــاه عن املنــازل ،واختفاء ماديت
البرتول والديزل ،وارتفاع األسعار للمواد الغذائية
،وانهيار ســعر الريال  ،وعــدم وجود الوظائف
وضعــف الدراســة يف املــدارس والجامعات ،
وانعدام االبتعاث للخارج  ،وفشل إدارة األوضاع
االقتصادية واإلداريــة واالجتامعية  .وأمام هذا
الوضع يطالب املجلس بــرورة إدارة الجنوب
والسيطرة عىل األرض.
تاســع ًا  :سوف تعقد رئاســة املجلس األعىل
للحــراك الثــوري اجتامعــا اســتثنائيا خالل
األســبوعني القادمني للوقوف أمــام كل هذه
التطورات واملســتجدات التخاذ كافــة التدابري
واإلجراءات الالزمة بشأنها.
صادر عن املجلــس األعىل للحــراك الثوري
لتحرير واســتقالل الجنوب ..رؤســاء الهيئات
املركزية واملحافظات :
السفري /قاسم عســكر جربان األمني العام
للمجلــس األعــى  ،األســتاذ/محفوظ محمد
علوان رئيــس الجمعية الوطنية للمجلس األعىل
 ،العميد/عيــدروس أحمد صالح حقيس رئيس
املجلــس األعىل محافظة أبــن  ،العميد/نارص
احمــد عوض حويــدر رئيس املجلــس األعىل
محافظة شــبوة  ،األســتاذ /عوض عيل سعيد
رئيس املجلس األعىل محافظة املهرة  ،األســتاذ
 /يحيى مبارك ســعيد رئيــس املجلس األعىل
محافظة ســقطرى  ،عوض أحمــد بن جميل
القائم بعمل املجلس األعىل محافظة حرضموت
 ،الدكتور  /فضل هامش القائم بأعامل املجلس

الضالع  ،األســتاذ  /فضل أحمد عبدلاله رئيس
املجلس األعىل للعاصمة عدن " .

