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»األمناء« قسم التقارير: 
كّثف املجلس االنتقــايل الجنويب من جهوده 
الخدمية لتحسني األوضاع املعيشية ألبناء الجنوب، 
وذلك يف إطار ســعيه إلنجاح اإلدارة الذاتية التي 
أعلنها يف مطلع شهر مايو/ أيار املايض، واستمرارا 
ألواصل الرتابط املبارشة بينه وبني املواطنني الذين 
أثبتوا للمجتمع الدويل أن هناك قوة شعبية ضاربة 
تقف خلف سعي االنتقايل الستعادة دولة الجنوب 

وإنهاء االحتالل اإلخواين والحويث.
ويرى مراقبون أن كلمة الرس يف نجاح املجلس 
االنتقايل الجنويب ترجــع إىل تواصله املبارش مع 
ويالت  عانوا  والتــي  الجنوبية  املحافظــات  أبناء 
التهميش واالستبعاد من قبل االحتالل الشاميل منذ 
تســعينيات القرن املايض، وأن املواطنني أدركوا أن 
هناك قيادة سياســية تعمل بجد واجتهاد وعزمية 
الخدمية جاءت  الجهــود  وأن  لصالح قضيتهــم، 
التي تحققت خالل  مكملة للنجاحات العســكرية 
السنوات املاضية، والتي أفرزت عن جيل جديد يؤمن 

بقضيته ويسعى لنرصتها.
رســمها  التي  األهــداف  وضــوح  وميثــل 
االنتقايل منذ تأسيســه عامال مهــام يف اقتناع 
املواطنني بأهمية تحركاته السياســية والعسكرية 
والدبلوماســية، وهو ما انعكس عىل االســتجابة 
الشــعبية الواســعة لدعوات التظاهر األخرية يف 
حرضموت وأبني واملهرة، والتي شــملت العديد من 
املحافظات األخرى مــن دون ترتيب أو تنظيم وبدا 
أن هناك موجات جامهريية مؤيدة لقرارات اإلدارة 
الذاتية مبا أضفى عىل القرار قوة شــعبية دافعة 

لتطبيقه يف جميع املحافظات.
واستطاع أبناء الجنوب أن يؤكدوا للعامل أجمع 
أن هناك تغرًيا قد طرأ عــىل الجنوب، وأن عمليات 
الرسقة والتدمــري التي عانوا منها يف طريقها إىل 
الزوال بفعــل جهود االنتقايل الــذي جاب جميع 
األوضاع  تحســني  أجل  من  الجنوبية  املديريــات 
للمواطنني، وبالتايل فإن  االجتامعية واملعيشــية 
ذلك يدفــع باتجاه ثقة املجتمع الدويل يف خطوات 

االنتقايل عىل الساحة الدولية.
وتعد أبرز جهود االنتقــايل الخدمية ما أعلن 
عنــه رئيس القيــادة املحلية للمجلــس االنتقايل 
الجنويب بأرخبيل ســقطرى، رأفت الثقيل، والذي 
أعلن أمس األول األحد، إطالق حملة إشهار القامئة 
املوحدة ألسعار الســلع الغذائية، واملواد األساسية 

لدى محال الجملة.

وتهدف الحملة إىل تعزيز الرقابة التموينية يف 
األســواق، وضبط املخالفني وتثبيت أسعار السلع 
الغذائية واألساســية وتوحيدها، مبا يكفل حامية 

املُستهلك من جشع التجار واستغاللهم.
وشــدد املهندس الثقيل عــىل رضورة التزام 
جميع التجارة بقوائم األســعار املوحدة، واملُعتمدة 
من قبل مكتــب الصناعة والتجــارة، والتأكد من 
ســالمة األغذية وطرق التخزيــن، وعدم االحتكار 

للمواد السلع الغذائية.
وأكــد الثقيل أهميــة الدور املنــوط مبكتب 
الصناعــة والتجارة، ورضورة أن تســتمر جهوده 
بوتــرية عالية؛ لضامن نجاح هده املهمة، مشــرًيا 
إىل أن قيادة اإلدارة الذاتية ستتخذ كافة اإلجراءات 
الحازمة بحق املُتالعبني باألسعار الذين ال يهتمون 
املواطنني لإلبالغ عن  املُســتهلكني، داعًيا  مبعاناة 
تجار الجملة والتجزئة، الذين ال يتقيدون باألسعار 

الجديدة.
من جانــب آخر، اســتعرض رئيــس اللجنة 
االقتصاديــة الُعليا للمجلــس االنتقايل الجنويب، 
الدكتور عبدالســالم صالح ُحميد، خالل استقباله 
أمــس األول األحد، مدير مؤسســة املياه والرصف 
الصحي بعدن، املهندس فتحي الســقاف، مشكلة 

عدم وصول املياه ملناطق مديريات العاصمة عدن.
وناقشــا ســبل رفع قدرة الســعة اإلنتاجية 
للمياه، وتوزيعها وترصيفها بشــكل عادل ومنظم 
يف  املكاتب  عمــل  وتفعيل  واألحيــاء  للمديريات 
املديريــات، وبحثا األثر الســلبي لضعــف التوليد 

الكهربايئ عــىل اآلبار يف برئ أحمــد واملنارصة، 
وجهود املنظــامت الدولية الداعمــة لرفع القدرة 

اإلنتاجية للمياه.
وبحث رئيس اللجنة االقتصادية العليا للمجلس 
صالح  عبدالســالم  الدكتور  الجنــويب،  االنتقايل 
ُحميد، يف اجتامعه أمــس األول األحد، مع اللجنة 
املُكلفة باإلرشاف عىل قطــاع التجارة والصناعة، 

آلية ضبط أسعار املواد الغذائية.
وناقش االجتامع مشــكلة ارتفــاع أجور نقل 
البضائع، وتأخر الســلع واملواد الغذائية يف امليناء 

والجامرك.
بدوره، تفقد الدكتور عبد النارص الوايل، رئيس 
القيــادة املحلية للمجلس االنتقــايل الجنويب يف 
العاصمة عدن، نائب رئيس لجنة اإلغاثة باملجلس، 
الســبت املنرصم، مقر البعثة الدولية ملنظمة أطباء 

بال حدود الفرنسية.
وشدد خالل مباحثاته مع رئيس البعثة الدولية 
للمنظمة ميغــو ترزيان، عــىل رضورة مواصلة 
العمل املشرتك بني قيادة املجلس  التعاون وتنسيق 
واملنظمــة لدعم أعاملها اإلنســانية وأنشــطتها 

الصحية.
فيام أشادت عضو الجمعية العمومية للمجلس 
صالح  مريم  أبــني،  مبحافظة  الجنويب  االنتقايل 
عمر، بصمود املرأة املهرية يف وجه اآللة العسكرية 
املهرية بنجاح  املــرأة  اإلخوانية اإلرهابية، وهنأت 
النضال  بدورها يف مســرية  الفعالية، وأشــادت 
ومرشوع البناء الوطني الهادف إىل استعادة الدولة 

الجنوبية.

إرهاب الرشعية مل يُسكت صوت الجنوب
لت مليونية املهرة، كام غريها من الفعاليات  ومثَّ
الشعبية الجنوبية، رعًبا هائاًل لدى حكومة الرشعية 

املخرتقة من حزب اإلصالح اإلخواين.
الرعب الذي ينتاب الرشعية من هذه التحركات 
أّنها تضفــي رشعيًة حقيقية  الجنوبية راجع إىل 
عىل القيادة السياسية ممثلة يف املجلس االنتقايل، 
ز وتؤيد كل  أّنها متلك حاضنة شــعبية تعزِّ وكيف 
الخطوات التي تتخذها من أجل تحقيق حلم الشعب 

املتمّثل يف استعادة الدولة وفك االرتباط.
ومن املتوقــع أّنه يف كل مرة يعلو فيها صوت 
ر من االحتالل اإلخواين،  الجنوب الذي ينادي بالتحرُّ
فإّن الرشعيــة ُتقِدم عىل اتخاذ إجــراءات قمعية 
تستخدم فيها عدواًنا غاشاًم ضد مدنيني عّزل عماًل 

عىل إسكات صوتهم.
أمام هــذا الواقع، فقد أصبح لزاًما اســتغالل 
الزخم الجامهريي للدفــع بالقضية الجنوبية إىل 
األمــام، وتكثيف العمل الدبلومــايس من أجل أن 
يســمع العامل أجمع صوت الجنوب الحر ومناداته 

ر من وطأة االحتالل اإلخواين الخبيث. بالتحرُّ
التي  االعتــداءات  فــإّن  الوقت نفســه،  يف 
متارسها مليشيا الرشعية ضد الجنوبيني ال يجوز 
أن متر مرور الكرام، حيث يجب العمل عىل مقاضاة 
الرشعية عىل هذه الجرائم التي ال ميكن أن تسقط 

بالتقادم.

تقرير

وما اأهم القرارات اخلدمية امل�ؤثرة التي اتخذها االنتقايل؟
كيف رد االنتقالي الجميل ألبناء الجنوب؟

مراقبون: جناح االنتقالي يرجع لتواصله املباشر مع أبناء محافظات 
اجلنوب الذين عانوا من التهميش من قبل االحتالل الشمالي


