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»األمناء« تقرير خاص:
أحبــط املجلس االنتقايل الجنويب شــائعات 
مليشــيات اإلخــوان التي لعبت عــى وتر تخيل 
االنتقايل عن القضية الجنوبية ومطلب اســتعادة 
الدولــة يف أعقاب التوقيع عى اآللية الســعودية 
لترسيع تنفيذ اتفاق الرياض، وذلك عرب جملة من 
التحركات امليدانية والسياســية التي قام بها اللواء 
أحمد ســعيد بن يربك، رئيــس الجمعية الوطنية 

للمجلس االنتقايل الجنويب.
وحاولت األذرع اإلعالمية للرشعية الوقيعة بني 
االنتقايل وأبناء املحافظــات الجنوبية غري أن ردة 
فعل االنتقايل جاءت مبارشة وعى أرض الواقع من 
خالل التواصل املبارش مع أبناء الجنوب باعتبارهم 
ظهريًا شعبيًا داعاًم يف ظهر تبني االنتقايل لقضية 
اســتعادة دولة الجنوب أمام املحافل الدولية، وهو 
ما يربهن عــى أن هناك يقظة مــن قبل قيادات 
التي ال  الوقيعة  للتعامل مــع محــاوالت  املجلس 
تتوقف إلحداث حالة من االنقســام الداخيل داخل 

املحافظات الجنوبية.
ويــرى مراقبــون أن الزيارات التــي قام بها 
رئيــس الجمعية الوطنية الجنوبيــة إىل مديريات 
الزيارات  أبني وكذلك  ردفان ولبعوس يف محافظة 
الســابقة التي قام بها مبديريــات محافظة لحج 
للتأكيد عى أن تحركات االنتقايل اإلقليمية  هدفت 
ال تنفصل عن رغبة أبناء الجنوب، وأن ما ينطق به 
االنتقايل يف املباحثات التي جرت يف الرياض يعرًب 
عن رغبة جنوبيــة يف الوصول إىل تحقيق مطلب 
اســتعادة الدولة عرب اتخاذ جميــع الطرق املؤدية 

لتحقيق هذا الهدف.
كام أن هذه الزيارات أكدت عى أن املشــاركة 
يف حكومة كفاءات مشــركة ال يعني التخيل عن 
قضية الجنوب ومطلب استعادة الدولة، بل أن هذا 
القرار يصب يف صالح القضية الجنوبية باعتبار أن 
االنتقايل أصبح جزءًا فاعاًل يف إدارة الجنوب، مبا 
ميهد لتحســني األوضاع االجتامعية واالقتصادية 
والسياســية يف املحافظــات الجنوبية واختصار 
طريق استعادة الدولة الذي يتطلب جهودا سياسية 

وعسكرية مكثفة.
اللواء أحمد سعيد بن بريك، رئيس  واستعرض 
الجمعيــة الوطنية للمجلــس االنتقايل الجنويب، 
خالل لقائه، األحد، قيادات عســكرية واجتامعية 
يف مديريات ردفان األربع، نجاحات املجلس ووفده 
عيدروس  الرئيس  بقيــادة  الرياض،  يف  املفاوض 

الُزبيدي.
وأشار إىل جهود التوصل إىل توقيع آلية تفعيل 
اتفاق الرياض، واالنتصارات امليدانية التي تحققها 
الجنوبية يف مختلف  القوات املســلحة واملقاومة 
الجبهــات، موضحًا أن االنتصــارات التي تحققت 
خالل الســنوات القليلة من عمر املجلس االنتقايل 
وأشــاد  القصري،  بعمره  قياًســا  الجنويب، كبرية 
رئيس الجمعية الوطنية بتضحيات أبناء ردفان يف 

مختلف مراحل النضال التحرري للجنوب.
كام تعهد اللواء أحمد سعيد بن بريك، السبت، 
بنقل رســالة أبناء يافع التي شــددوا عليها خالل 
افتتاح فعاليات مهرجان الراث الشــعبي اليافعي 
الســنوي، إىل الرئيس عيدروس الُزبيدي، وشــدد 
عى أن أبناء يافع أكدوا أنهم يسريون نحو تحقيق 
أهداف شعب الجنوب، وأنهم عى العهد باقون، ومع 

كل خطوة يخطوها املجلس االنتقايل الجنويب.
وشــهد اللواء بــن بريك، وعدد مــن قيادات 
االنتقايل عى رأسهم فضل الجعدي مساعد األمني 
العام لهيئة رئاســة املجلس االنتقــايل الجنويب، 
والشيخ عبد الرب النقيب عضو هيئة الرئاسة، حفل 
افتتاح فعاليات مهرجان الراث الشــعبي اليافعي 

السنوي يف مديرية لبعوس.
وقال إن مشــاركة قيــادات االنتقايل يف هذا 
املهرجــان، جاءت بنــاًء عى توجيهــات القيادة 
السياسية، ويف إطار مشاركة أبناء يافع احتفاالتهم 
بالذكرى التاسعة لتحرير جبل العر، والذكرى الثالثة 

لتأسيس املجلس االنتقايل الجنويب.
فيام قال عضو هيئة رئاسة املجلس االنتقايل 
الجنويب فضل الجعدي، اليوم، إن اســتعادة الدولة 
هو إميان راســخ ال ميكن ألي قــوة انتزاعه من 

وجدان شــعب الجنوب، وكتب يف منشــور عرب 
»فيس بوك«: »إن إمياننا بحق شــعبنا يف الحرية 
واستعادة الدولة هو إميان راسخ ال ميكن ألي قوة 

انتزاعه من وجداننا«.
وأضــاف: »وأن وفاؤنــا لدماء الشــهداء هو 
الدينامو الذي يحرك مســاراتنا أمام أعداء قضيتنا 
ما ظهر منهم وما خفــي«، وأوضح: »ولذلك فإن 
الخروج عن ذلك املسار هو خيانة لتضحيات شعبنا 

الغالية«.

الجنوب الذي ال ُيقَهر
ويف الوقت الذي ُتحّقق فيه القيادة السياسية، 
ممثلة يف املجلس االنتقايل، إنجازات ضخمة عى 
ُيقاَبل  األمر  فإّن  السيايس والعسكري،  الصعيدين 
التي تســتهدف  بتصعيد واضــح يف االعتداءات 
الجنوبيني مــن ِقبل أعدائهم، والحديث هنا تحديًدا 

عن املليشيات اإلخوانية وشقيقتها الحوثية.
الجنــوب حّقق انتصارات عســكرية ضخمة 
ونجح يف القضاء عى تنظيامت إرهابية ســعت 
ألن يكون لها موطئ قدم مســتمر عى أراضيه، 
كام دافع عن أمنه واستقراره يف مواجهة اإلرهاب 
الحويث اإلخواين عرب مليشــيات هذين الفصيلني 

املتحالفني فيام بينهام.
وعى الصعيد الســيايس، اســتطاع املجلس 
االنتقايل أن يحّقق العديد من املكاسب لعل أبرزها 
هي األبعاد اإلقليمية والدولية التي حازتها القضية 
الجنوبية العادلة، عــى النحو الذي أوصل صوت 

الجنوب إىل العامل أجمع.
يف الوقت نفســه، أصبــح املجلس االنتقايل 
أيًضــا طرًفا فاعــاًل عــى األرض، ورشيًكا يف 

مسارات إحالل الســالم خالل الفرة املقبلة، وهو 
ما يضمن للجنوب متثياًل عــاداًل، ضمن تحركاته 

الحثيثة الرامية إىل استعادة الدولة وفك االرتباط.
وأمام هذه النجاحات، فقد اســتعرت املؤامرة 
الرشيرة ضــد الجنوب، التي أعّدهــا محور الرش 
الذي يضم قطــر وتركيا وإيران، وهو محوٌر ُيحرّك 
املليشيات اإلخوانية والحوثية عماًل عى استهداف 

الجنوب وكذلك التحالف العريب أيًضا.
وتتعّدد صنــوف االعتداءات التي تســتهدف 
الجنوبيني بني جرائم تسيل الدماء الطاهرة من ِقبل 
العنارص اإلرهابية واملرتزقة التي غرســها الحويث 
إرهاًبا، وكذا  الجنــوب  لتعيث يف أرض  واإلصالح 
التضييق الحيايت وإشــهار سالح اإلهامل وتردي 

الخدمات يف وجه الجنوبيني.
أمام هــذا الوضــع وإزاء هــذه االعتداءات، 
الذي تصّدى ببســالة كبرية ملختلف  الجنوب  فإّن 
التحديات التي استهدفته عى مدار تاريخه العريق 
ســيظل قادًرا عى قهر املؤامرات التي ُتحاك ضد 

الوطن.
ما يضاعف من ثقة الجنوبيني يف هذا اإلطار 
الجنوب ميلك قوات مســلحة باسلة تستطيع  أّن 
الوطن واستقراره، باإلضافة إىل قيادة  حفظ أمن 
سياسية محّنكة ُتدير وتتعامل مع قضية الجنوب 
وفًقا الســراتيجيات مرحلية، لكل منها أهدافها 

وطبيعتها بعيًدا عن أي تهور أو تعّجل.
ويضاف إىل ذلك أيًضا، الضلع الثالث من مثلث 
قوة الجنوب املتمّثل يف وعي الشــعب الذي يلتف 
خلف قيادته السياسية ويدعم قواته املسلحة، وهو 
التفاف وتكاتف يدحر كل املؤامرات التي ُتحاك ضد 

الجنوب من ِقبل األرشار.

تقرير

هكذا أحبط االنتقالي الجنوبي شائعات اإلخوان

اجلنوب الذي ال ُيقَهر؟


