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تقرير تقرير

»األمناء« تقرير/ عــــاء عــادل 
حـــنش:

منذ عــام 1990م، مل يكــن جنوبًيا عىل 
رأس الدولــة - باســتثناء فــرة الرئيس عبد 
ربه منصــور هادي الــذي كان ُمكبًل من قبل 
اإلخــوان - بعد أن أقىص نظــام صنعاء بتعمد 
أبناء الجنوب وهمشــهم، وجعلهــم تابعني ال 
رشكاء، فدمــر الجنوب بشــكل رهيب، وعمل 
عىل نقل كل املؤسســات السيادية والبنوك من 
العاصمة الجنوبية عدن إىل الشــال، وتحديًدا 
إىل العاصمة اليمنيــة صنعاء، وجعل العاصمة 
عدن تابعة وهي التي كانت قبلة للعامل، ومنبع 

التطور واالزدهار.
كا عمــل نظــام صنعاء عىل تشــييد 
العاصمة اليمنية صنعــاء وبنائها ومحافظات 
الشال، وأهمل بشكل كبري العاصمة الجنوبية 

عدن وباقي محافظات الجنوب.
الجنوب هو  األمــر، وأصبح  اليوم اختلف 
الطرف األقوى، فالظلم ال يدوم، والحق ال بد أن 

ينترص.
ويتتبــع املواطن الجنويب بشــغف اليوم 
التحــركات الكبــرية التي يقوم بهــا الرئيس 
الُزبيدي، رئيس املجلس  القائد عيدروس قاسم 
االنتقايل الجنويب، نائب رئيس مجلس القيادة 
واملوازنة  االقتصاد  إطار ضبــط  الرئايس، يف 
التي شــهدتا تدهوًرا وفســاًدا كبــرًيا خلل 
الســنوات املاضية بســبب ترصفات الرشعية 
اليمنية التي كان حزب اإلصلح )ذراع اإلخوان 

باليمن( يسيطر عىل كل مفاصلها.
ويبذل الرئيــس الُزبيدي جهوًدا كبرية يف 
من  املتدهورة  االقتصادية  الحالة  إنعاش  سبيل 
خلل ضبط املوازنة، وإنهاء العبث الحاصل يف 

الوزارات والحكومة نفسها.
وُيــدرك املواطن الجنــويب مدى صعوبة 
املهمة التي يقوم بها الرئيس الُزبيدي، ال سيا 
وأن الجميع يعلم أن كل املؤسســات والوزارات 
والدولة بأكملها تحت ســيطرة نظام صنعاء، 
وبعدهــا تحت ســيطرة اإلخــوان، وكان كل 
عملها اســتهداف املواطن الجنويب، وتضييق 

الخناق املعييش عليه.
اليوم معركة  الُزبيــدي  الرئيس  ويخوض 
اقتصادية كبرية تستوجب التفاف أبناء الجنوب 
حولــه، فاالنتصار يف املعركــة االقتصادية ال 
يقل أهمية عن االنتصار يف املعركة العسكرية 
والسياسية والدبلوماسية؛ فاملعركة االقتصادية 

مهمة يف بناء الدولة الجنوبية املنشودة.
وتدفــع كل التطورات عىل الســاحة يف 
الوقــت الحايل بــأن العاصمة عــدن )لؤلؤة 
الجنوب( باتت هي عاصمة القرار، وأنها حارضة 

شها وتآمر ضدها. رغم أنف من حارصها وهمَّ

تفاصيل اجتامعني للُزبيدي
وشــهدت األيام املاضية تحــركات جادة 
الحاصل  العبــث  إليقــاف  الُزبيدي  للرئيــس 
باملواطــن، حيث عقدت اللجنــة الُعليا للموارد 
املالية اجتاعها األول، برئاســة الرئيس القائد 

عيدروس الُزبيدي، رئيس اللجنة.
واســتهل االجتاع، الذي حــره رئيس 
الوزراء د. معني عبدامللك ســعيد، باســتعراض 
قرار مجلس القيادة الرئايس الخاص بتشــكيل 
اللجنــة، واملهام واالختصاصــات املنوطة بها، 
والصلحيــات املمنوحة لهــا لضبط وتحصيل 
النفقات،  وترشيد  واملحلية،  السيادية  اإليرادات 

وتنمية املوارد وتحسينها.
وشدد الرئيس القائد عىل أهمية أن تضطلع 
كل جهة مبهامها ومسؤولياتها يف إطار عملها 
ضمن اللجنة، وتكثيف الجهود، وتعزيز التعاون 
والتنسيق لتحقيق األهداف التي ُشكلت من أجلها 

اللجنة، وينعكس إيجابا عىل حياة املواطنني.
العمل وفق  الرئيس عىل رضورة  كا شدد 
آلية عمل ُمزمنة، ومصفوفة معالجات وإجراءات 
إلصلح األوعية اإليرادية، وتعزيز عملية الرقابة 
من خــلل تفعيل دور الجهــاز املركزي للرقابة 
واملحاســبة عىل القطاعــات االقتصادية، مبا 

يضمن تحسني اإليرادات املتاحة وتنميتها.
واملعوقات  الصعوبــات  االجتاع  وناقش 
التي تعرض ســري عمل عدد مــن القطاعات، 
أهمها مشكلة عدم توريد املحافظات إليراداتها 
املركــزي، واإلعفاءات من  البنك  املركزيــة إىل 
التي ُتنــح باملخالفة  الرائــب والجــارك 
للقانــون، باإلضافــة إىل ُجملــة مــن اآلراء 
اســتدامة  وتوفري  بحلها،  الكفيلة  واملقرحات 

مالية.
وأقر االجتاع، تكليف وزارة املالية بإصدار 
مذكــرات وتعميــات للجهــات املعنية، فيا 
يخــص االلتزام بتحصيل اإليــرادات وتوريدها 
إىل البنــك املركزي، ومتابعة مســتوى التنفيذ، 
اإلجراءات  اللجنة التخاذ  إىل  باملخالفني  والرفع 

القانونية بحقهم.
ويف االجتاع الثاين، ترأس الرئيس القائد 

ملجلس  اســتثنائيا  اجتاعا  الُزبيدي  عيدروس 
الوزراء.

رئيس  حره  الــذي  االجتاع،  وُخصص 
الحكومة د. معني عبدامللك، ملناقشــة عدد من 
عمل  تفعيل  مقدمتهــا،  ويف  العاجلة  القضايا 
العاصمة  يف  الرئيسية  مقراتها  وفتح  الوزارات 
عدن للقيام باملهام املُنوطة بها تجاه املواطنني، 
ورفدها  موازناتهــا  مضاعفة  وآليات  وُســبل 

بالكوادر الشبابية املُدربة.
فتح  الُزبيدي عىل رسعة  الرئيس  وشــدد 
مقرات الوزارات بالعاصمة عدن، ومزاولة جميع 
وزراء الحكومة ملهامهم من املقرات الرئيســية 
العاصمة  العمل من خارج  أن  لوزاراتهم، مؤكًدا 

عدن مل يعد مقبواًل.
ببذل  الحكومة  الُزبيــدي  الرئيس  وطالب 
مزيد مــن الجهــود للرتقاء بــأداء الوزارات، 
وتفعيل نشــاطها، وتعزيز االنضباط الوظيفي 
التابعة لــكل وزارة  فيهــا، وتأهيل املنشــآت 
بالكوادر  القصوى منها، ورفدها  واالســتفادة 
التطورات  القادرة عىل مواكبة  املُدربة  الشبابية 

يف مختلف املجاالت.
وجرى خلل االجتاع االستثنايئ مناقشة 

موازنات الوزارات، وُسبل تعزيزها ومضاعفتها 
مبا ميّكن الوزارات من أداء مهامها باملســتوى 

املطلوب.
من  الُزبيدي  الرئيــس  واســتمع  بعدها، 
رئيس الحكومة والــوزراء ونوابهم، إىل ُمجمل 
الصعوبات التي تواجه ســري عملهم، والجهود 
املبذولة للتغلب عىل املعوقات، وجملة من اآلراء 
الوزارات  نشــاط  وتكثيف  لتفعيل  واملقرحات 
يف  والخدمية  االقتصادية  األوضاع  لتحســني 
العاصمة عــدن خاصة ومحافظــات الجنوب 

املُحررة عموما.

االقتصاد واملوازنة يف تحركات 
الزبيدي

وعلــق مراقبــون عن تحــركات الرئيس 
الُزبيــدي يف الجانــب االقتصــادي، وخاصًة 

املوازنة.
وقالــوا، يف ترصيحــات لـ«األمناء« إن 
“القيادة السياسية الجنوبية املتمثلة يف املجلس 
االنتقايل ال تكتفــي بالعمل عىل تحقيق األمن 
واالســتقرار وردع اإلرهاب عىل الصعيد األمني 

وامليداين، لكن الشق املعييش حارض وبقوة”.

وأضافوا: »حرص القيــادة الجنوبية عىل 
تطبيــع األوضاع املعيشــية يف الجنوب أمر ال 
ينفصــل أبدا عن الجهود امليدانية والعســكرية 
التي تســاهم يف تحقيق األمن”. مشريين إىل 
أن “تطبيع األوضاع املعيشية تعني التوجه نحو 
تحقيــق تنمية شــاملة يف كل أرجاء الجنوب، 
وهذه التنمية هي العامــل األول والرئييس يف 

تحقيق األمن عىل األرض”.
وفيــا يخص جهــود الرئيــس الُزبيدي 
يف تنمية مــوارد القطاعــات إلنعاش الوضع 
املعييش، قال املراقبون إن »االجتاع الذي عقده 
الرئيس الُزبيدي باللجنة الُعليا للموارد املالية ُيعد 

اجتاًعا بالغ األهمية”.
وأضافوا: »عناية الرئيس الُزبيدي بالوضع 
التي  التوجيهات  يف  بوضــوح  تجلت  املعييش 
أصدرها خلل االجتاع، حيث ناقش الصلحيات 
اإليرادات  وتحصيــل  لضبط  للجنــة  املمنوحة 
النفقات، وتنمية  واملحلية، وترشــيد  السيادية 

املوارد وتحسينها”.
الُزبيدي وما  وأكدوا أن “توجيهات الرئيس 
شهده االجتاع من إرصار واضح عىل إزالة أي 
عقبات قــد تجابه عمل اللجنة، تحمل رســالة 
واضحة من القيادة الجنوبية بأنها عازمة عىل 

إنهاء األزمات املعيشية بشكل فوري”.
وأشــاروا إىل أن “توريد اإليرادات للبنك 
املركزي مطلب جنويب دائم لضان تحســني 
القدرة  أوضاع مختلف املؤسســات وتحسني 
الباب أمام  الرشائية للمواطنني، وضان غلق 
جرائم الســطو عىل تلك املــوارد”، مؤكدين 
أن: “أهمية هذا األمــر يأيت من جرّاء أن قوى 
اليمني عمدت لفــرات طويلة عىل  االحتلل 
اســتنزاف املوارد والســطو عليها إمعانا يف 
تنفيذ خطة الفوىض الشــاملة التي أتت عىل 

معامل االستقرار”.
وأكدوا أن: »امللحظ يف جهود وتحركات 
الرئيس الُزبيــدي أن امللف الخدمي أو املعييش 
حارض بشــكل شــبه يومي، مبا يوثق حجم 

األهمية التي يوليها لهذا القطاع”.
وتابعوا: »التزامــن والتناغم يف الجهود 
يعكــس أن القيادة الجنوبية برئاســة القائد 
الُزبيدي تلك بعدا اســراتيجيا دقيقا يشمل 
العمل عىل تحقيق االستقرار الذي يتطلع إليه 

الجنوبيون يف الفرة املقبلة”.

تعزيز منظومة الخدمات
وعن اجتاع الرئيس الُزبيدي االستثنايئ 
املراقبون إن “توجيهات  الوزراء، قال  مبجلس 
الرئيس الُزبيدي يف هــذا الصدد تعكس مدى 
الجنوبية، يف تحسني  السياسية  القيادة  عناية 
األوضاع املعيشية وتحقيق حالة استقرار كاملة 

يف العاصمة عدن”.
وتحديدا  املؤسســات  »إعــادة  وأضافوا: 
العاصمة عــدن، خطوة  لتعمــل من  الوزارات 
من شــأنها أن تعــزز من منظومــة الخدمات 
بشــكل كبري، مبا ُيجهض جانبا كبريا من حرب 
الخدمات التي يتعرض لها الجنوب”، مشــريين 
إىل أن: “هذا الحضور واســع النطاق للجنوب، 
مبثابة الصفعة التي تنزل عىل مليشــيا الحويث 

كالصاعقة غري املسبوقة.
وأكــدوا أن “هذا األمر ســببه بالتأكيد أن 
قوى االحتلل اليمني ســعت كثــرًيا لتهميش 
الجنوب وعاصمته عدن، وســلب القرار من يد 

الجنوبيني”.
وتابعوا: »مخطط التهميش هذا كان جزءا 
واضحا من مؤامرة عىل الجنوب تتضمن العمل 
عىل احتلل أراضيه والســطو عــىل مقدراته، 
بغية صناعة فوىض شــاملة تقيض عىل حق 

الجنوبيني يف حاية مستقبلهم”.

»األمناء« تسرد أهمية حتركات الرئيس عيدروس الُزبيدي اقتصادًيا وضبط العبث احلاصل مبؤسسات الدولة..

الرئي�س الُزبيدي ُيغلق “ البزبوز ”

 • من عاصمة القرار )عدن(.. الرئيس الُزبيدي يخوض معركة االقتصاد

 • تفاصيل اجتماعين للُزبيدي )اللجنة العليا للموارد المالية ومجلس الوزراء(

 • مراقبون: توريد اإليرادات للبنك المركزي مطلب جنوبي لتحسين أوضاع مختلف المؤسسات

 • يخوض الرئيس الُزبيدي معركة اقتصادية تستوجب التفاف أبناء الجنوب حوله

 • ضبط وتحصيل اإليرادات السيادية والمحلية وترشيد 
النفقات وتنمية الموارد وتحسينها.. أهم أهداف الُزبيدي


