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األمناء / غازي العلـــــــــوي :

االنتقايل  املجلــس  يواصــل 
الجنويب الســر وبخطــى ثابتة 
من  املزيد  تحقيق  نحو  ومدروسة 
السياسية  اإلنجازات واالنتصارات 
والعســكرية التي تخــدم قضية 
شعب الجنوب وتقرب من تحقيق 
حلم شعبه يف استعادة دولته عىل 
كامل ترابه بحدودها املتعارف قبل 
عام 1990م باإلضافة إىل اإلسهام 
يف تعزيز ومســاندة جهود دول 
إرساء دعائم  العريب يف  التحالف 
األمــن واالســتقرار يف املنطقة 
والقضــاء عىل مــروع التمدد 
تقوده  الذي  والتخريبي  الفاريس 
)الحوثيني(  مليشياتها  عرب  إيران 
وقطر وتركيا عرب أذرعهم املتمثلة 

بحزب اإلصالح »إخوان اليمن«.

قيادة حكيمة وشعب عظيم 
يجمــع الكثر من الساســة 
عامة  اليمني  للشــأن  واملتابعني 
والجنويب عــىل وجه الخصوص 
بــأن قيــادة املجلــس االنتقايل 
القائد  بالرئيس  ممثلــة  الجنويب 
 ، اســتطاعت  الُزبيدي  عيدروس 
تحقيق  املاضية،  الفرتة  مدار  عىل 
الكثــر من املنجزات السياســية 
حملت أهمية كــربى فيام يتعلق 
إىل  الرامية  الدؤوبــة  بالتحركات 
وإيصال  الجنوب  دولة  اســتعادة 
املحافل  إىل  الجنوب  شعب  قضية 
الدوليــة بالتزامــن مــع مرونة 
أربكت الخصــوم يف التعامل مع 
كل التحــركات املضادة الخارجية 
الرعية  تقودها  والتي  والداخلية 

اليمنيــة ممثلة بجنــاح اإلخوان 
املسلمني املســيطر عىل قراراتها 
إلفشال تحركات املجلس االنتقايل 
أي  تحقيق  مــن  قيادتــه  ومنع 
انتصار سيايس كان أو عسكري .

وتحركات  جهود  مع  بالتزامن 
للجنوب يرى  السياســية  القيادة 
ترصيحاتهم  سياق  يف  املراقبون 
لـ«األمنــاء« فأن هنــاك التفاف 
شــعبي جنويب كبــر ومؤازرة 
قيــادات  لتحــركات  ميدانيــة 
إىل  باإلضافة  الخارجية  االنتقايل 
الصمــود الذي يصفــه املراقبون 
الجنوبية  للقوات  بـ«األسطوري« 
القتــال  يف مختلــف جبهــات 
والوقد  املرتبــات  انقطــاع  رغم 
انها  إال  عنا  عديدة  والغذاء ألشهر 
مواقعها  يف  الثبات  اســتطاعت 
الكثر مــن االنتصارات  وتحقيق 
ضد قوى الر التي تكالبت عليها 
وعتادها  اســلحتها  بكل  وقدمت 
من الشــامل صــوب املحافظات 
احتاللها  إعادة  ملحاولة  الجنوبية 

مجددا ونهب مواردها .
هكذا ُتبحر سفينة الجنوب 

أثبتــت الشــواهد املاثلة عىل 
أرض الواقع بأن ســفينة الجنوب 
نحو  متســارعة  بخطــى  تبحر 
شــاطئ األمــان متخطيــة كل 
الصعوبات واملخاطر املاثلة أمامها 
العدو وأثار اهتامم  أربك  بشــكل 
اإلبحار  وهــذا   ، الدويل  املجتمع 
بفضل  يأيت  سياســيون  بحسب 
السياسية  القيادة  ومهارة  حنكة 
القائد  بالرئيس  ممثلــة  للجنوب 
الفريق  وطاقم  الُزبيدي  عيدروس 
الذي يخوض  الجنويب  التفاويض 

أظهر  كبــرة  سياســية  معركة 
خاللها متســكه بقضية شــعبه 
وباملقابل تطلعه إىل رشاكة قوية 
ومتينة مــع املجتمع الدويل وهو 
األمر الذي أربك الخصوم وأفقدهم 

صوابهم .
يف  املراقبــون  ويــرى 
ترصيحاتهم لـ«األمناء« أن العمل 
الدبلومايس الجــاد هو أحد بنود 
بها  يســر  التي  االســرتاتيجية 
املجلس االنتقــايل الجنويب التي 
تصبو يف نهاية املسار إىل تحقيق 
حلم الشــعب املتمّثل يف استعادة 

الدولة وفك االرتباط.
وأضافــوا : »أن دبلوماســية 
االنتقايل حّققت نجاحات ضخمة 
االهتامم  بنقل  يتعلق  فيام  للغاية 
الصعيد  من  الجنوبيــة  بالقضية 
املحــي إىل الصعيد العاملي، حتى 
مســموًعا  الجنوب  صوت  أصبح 
وله صدى واســع للغاية، وهو ما 
ُيشــّكل عامل رعــب كبر ألعداء 
الجنوب الذيــن يعملون ليل نهار 
عــىل إجهاض تحــركات القيادة 
الجنوبيــة نحــو تحقيــق حلم 

شعبها».

أين كنا وأيــن كانوا وأين 
أصبحنا!!

واإلعالمي  السيايس  الناشط 
يف  يقول  القــايض  عبدالقــادر 
تعليقــه إىل سياســة املجلــس 
االنتقايل ورصاخ جامعة اإلخوان 
املســلمني عىل نجاحات املجلس 
االنتقايل بالقــول : » من الرصاخ 
املحافظة ،اىل  عن تســليم مبنى 

الحديــث عن مليشــيات متمردة 
يرفضون الجلــوس معها ، مرورًا 
اتفاق  توقيع  رفض  عن  بالحديث 
الريــاض ، انتقــااًل إىل محاولة 
تعطيــل تنفيذ االتفــاق حتى ال 
يصلــون إىل لحظــة الحقيقــة 
حديثهم  بهم  يصل  اليوم  ،وهاهم 
ومروعية  خصصت  وزارات  عن 
منحت ملن قالــوا عنهم يومًا مامل 
يقوله مالــك يف الخمر محاولني 
تســفيه األمر وتصغره والتقليل 
منه ، مع ان األمر سياســيًا يربك 
مام  كثر  ويعطــل  حســاباتهم 
كانوا يأملون فام كانوا يعتقدونه 
باألمس انه سحابة صيف وستمر 
، أصبحت اليوم غيمة متطر ، تلك 
مؤرشات بســيطة ستدلك أين كنا 
وأين كانوا وأين أصبحنا وأين باتوا 

. “ !!

الُزبيدي  الرئيس  سياســات 
وحقد تنظيامت قطر وتركيا

ومتابعون  سياســيون  يرى 
لتحركات قيادات املجلس االنتقايل 
املتزنة  السياســات  بأن  الجنويب 
واملرنة يف نفس الوقت التي يسر 
عليها الرئيــس عيدروس الُزبيدي 
قد اشعلت حقد جامعات اإلخوان 
وتركيا  قطر  وتنظيامت  املسلمني 
، حيــث يظهر الرئيــس الزبيدي 
من حني آلخر يف مشاهد تغيض 

اعداء الجنوب و تيارات االخوان .
 وأكدوا يف احاديث لـ«األمناء« 
بــأن الرئيس عيــدروس الُزبيدي 
حقــق نجاحات سياســية بارزة 
عىل املستويني اإلقليمي والدويل، 
ولعــب أدواراً مختلفــة يف نقل 

الصوت الجنويب بكل مســؤولية 
العربيــة  الــدول  مختلــف  اىل 
واالجنبية منهــا الواليات املتحدة 
وروســيا،  وفرنســا  وبريطانيا 

وغرها من البلدان .
اللقــاءات  أن  إىل  مشــرين 
الوزن  الخارجية اعطت  والزيارات 
واملكانة  وقيادته،  للجنوب  الثقيل 
التــي وصل اليها خالل ســنوات 
قليلة من تفويض الشعب الجنوب 
للمجلــس ممثــال عــن القضية 
الجنوبية ودولتــه القادمة، ليعيد 
كتابة التاريخ الجنويب بأحرف من 
لكل  جديدة  أبجدية  ويبتكر  صدق 

يشء .

الجنــوب واتفــاق الرياض 
ومسار السالم 

الرياض  اتفــاق  توقيع  ومنذ 
أبدى الجنوب التزاًما كاماًل مبسار 
حرًصا  ا  وعسكريًّ ا  سياسيًّ السالم 
عــىل إنجاح هــذا املســار الذي 
الحرب  بوصلة  ضبط  يســتهدف 
عــىل املليشــيات الحوثية بعدما 
الفرتة  طوال  الرعية  شــّوهتها 

املاضية.
مبكان  األهميــة  مــن  ولعل 
باستعادة  التمسك  أن  إىل  اإلشارة 
الدولة وااللتــزام باتفاق الرياض 
كانتــا العالمتان الالتــان تديران 
عمل  واســرتاتيجية  منظومــة 
املرحلة  يف  الجنوبيــة  القيــادة 
اســرتاتيجية  وهــي  الراهنــة، 
تراعي  كبــر  بشــكل  متناغمة 
الراهنــة وال تقبــل  التحديــات 

بالتوازنات السلبية. 
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األمانة العامة لالنتقالي: اتفاق الرياض ميثل فرصة حقيقية إلحالل السالم واالستقرار
ملاذا تعذر اإعالن احلكومة اليمنية اجلديدة ؟
�شغوطات اإدارية لإبحار التاج اخلا�ص مب�شفاة عدن جمددا اإىل �شبوة

املرجعية القبلية يف الصبيحة حتبط مخطط اإلخوان

الريا�ض ¿  هكذا تفوق النتقالي في 
و�صــعب  حكيمــة  قيــادة  الزنــاد ¿  علــى  وجي�ــض  عظيــم 

�صاغط 
اأ�صبحنا واأين باتوا !!¿ اأيــن كنا واأيــن كانوا واأين 

لحج .. ُمعلمة تحاول ذبح طفل ب�صكين داخل مدر�صته في تبن

كيف استطاع االنتقالي قلب املعادلة ؟ وكيف أصبح اجلنوب الرقم الصعب ؟

على قدر اأهل العزم

هل تعلن م�شايف عدن الإفال�ص وبيع 
اأ�شولها للح�شول على الرواتب؟

محافظ العاصمة عدن يسد الثغرات أمام 
محور الشر بإجراءات أمنية واقتصادية

قيادي حوثي يتحدى ق�شاء �شنعاء ويرف�ص املثول اأمامه


