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املهرة »األمناء« خاص:

 أصدرت القيادة املحلية للمجلس االنتقايل 
بياًنا  املهرة، يوم أمس،  الجنويب يف محافظة 
الراهنة  والتطــورات  املســتجدات  عن  مهًم 

باملهرة.
القيادة  متابعة  واقــع  »من  البيان:  وقال 

االنتقايل  للمجلس  املحلية 
املهرة  مبحافظة  الجنويب 
عىل  األخرية  للتطــورات 
ســاحة محافظــة املهرة 
الجنوبيــة  والســاحة 
ومخرجــات  عمومــًا، 
والخاصة  العامة  اللقاءات 
ألطرها القيادية وجهودها 
يف دراسة وتحليل أبعادها 
وترابطاتهــا مع املتغريات 
ذات  والدولية  اإلقليميــة 
الهيئة  وقفــت  الصلــة، 
التنفيذيــة لقيادة املجلس 
باملحافظــة أمــام تلــك 
ســيم  ال  التطــورات، 
بني  املؤســفة  املواجهات 
قبلتــي آل زعبنــوت وآل 
شــهدتها  والتي  رعفيت 
مؤخــرًا  أروم  منطقــة 

عىل إثر نزاع حــول األرض والتي أقلقت األمن 
والســكينة يف مديرية شــحن بشكل خاص 

ومحافظة املهرة بشكل عام”.
وأضاف: »إننــا يف قيادة االنتقايل باملهرة 
نعرب عن بالغ أسفنا وحزننا عىل تجدد النزاع 
وما نزغ به الشيطان بني اإلخوة، حيث أنه قد 
ســبق أن تم تطويق هذه املشكلة يف مهدها 
منُذ سنوات خلت بجهود مخلصة بذلها عقالء 
وشــيوخ املهرة الكرام وســعاة الخري فيها، 
كم بذلت جهــود الخريين من أبناء املحافظة 
الحتواء الوضــع بعد املواجهات األخرية ومنع 
تطورها إىل ما ال يحمد عقباه، كم نشد عىل 
أيديهم الســتمرار تلك املساعي الخرية إليجاد 
حل دامئا لهذه املشكلة ونزع فتيل الفتنة ومنع 

تكرارها ال قدر الله”.
وتابع: »يف الوقت الذي تسعى فيه قيادة 
املجلــس باملحافظــة ومعها قيــادات املهرة 
الوطنية إىل متكني كفاءتها املخلصة من تويل 
كافة شئونها وإعادة تأهيل مؤسسات الدولة 
املدنية والعســكرية بأبنائها نحو إدارة كفؤة 
ملواردهــا عىل طريق تحقيــق رؤية املرشوع 
الوطني الجنــويب تأيت هذه األحداث املتزامنة 

مع إشــعال الحوثيني لجبهــات املواجهة يف 
النفطية  الضبة  منشــأة  واستهداف  الجنوب 
يف حرضموت ويف ظل عدم اســتكمل تنفيذ 
اتفاق ومشاورات الرياض املتعلقة بنقل قوات 
املنطقة العســكرية األوىل يف كٍل من املهرة 
وحرضموت إىل خطوط املواجهة مع املرشوع 
بعض  وإطالق  الحــويث  الطائفي  الســاليل 

األصوات النشاز يف هاتني املحافظتني ممثلة 
يف وكالء قوى الهيمنة الشــملية بأجنحتها 
املحافظة  بدولة  للمطالبة  والحوثية  اإلخوانية 
بعد أن كانوا يتغنون مبا يسمى مرشوع اليمن 
األيادي  إىل  االتحادي مم يشــري بوضــوح 
الخفية التي تحاول جر املحافظة إىل رصاعات 
ومكانتها  مكانها  تحصيل  من  متنعها  داخلية 

التي تستحقها”.
وأشــار البيان إىل: »إننا عــىل ثقة تامة 
أبنــاء املحافظة وعموم  من مســتوى وعي 
الفنت ونراهن عليهم  تلك  بأبعاد  الجنوب  أبناء 
إلفشال أجندة تلك القوى ومن يقف وراءها من 

داعمني إقليميني”.
وأكــد البيان أن قيــادة املجلس االنتقايل 
الجنــويب باملهرة تؤكد اإلشــادة بدور عقالء 
الخري فيها وتحركاتهم  املهرة وُسعاة  وشيوخ 
وجهودهــم الســابقة والحاليــة الحتــواء 
املواجهات وحل النزاع وإخمد نار الفتنة، كم 
تشد عىل أيديهم الستمرار تلك املساعي الخرية 

إليجاد حل دائم لهذه املشكلة.
وقال البيان: »تتحمل قيادة السلطة املحلية 
كامل املســئولية عن هذه األحداث املؤســفة 

يف  بدورها  القيــام  إىل  وندعوها 
حفظ اســتقرار املحافظة واالبتعاد عن كل ما 
من شــأنه إثارة القالقــل إذ يفرتض عىل من 
يتوىل املناصب العليــا يف املحافظة أن تكون 
له نظرة واســعة لحارض ومستقبل املحافظة 
وأن ُيغلب املصلحــة العليا للمحافظة دون أي 
حســابات سياســية أو اجتمعية تؤدي إىل 

صفو  تعكري  يف  وتســهم  األوضــاع  تفاقم 
العامة، كم ترى قيادة املجلس أن  الســكينة 
مشكالت النزاع عىل األرض يف املحافظة هي 
مجرد مظهر ملشكلة جوهرية أكرب تتمثل يف 
مخططات املدن وهي مخططات غري مدروسة 
تقــف وراءها جهــات نافذة يف الســلطات 
املحليــة والجهات املختصة، لــذا تدعو قيادة 
املجلس السلطة املحلية والجهات املختصة إىل 
تجميد تلك املخططات حتى استقرار األوضاع 
السياسية ملا لها من أرضار كثرية تهدد مستقبل 

املحافظة وهويتها وتركيبتها”.
واختتم البيــان بالقــول: »إذ تعرب قيادة 
لخطاب  اســتهجانها  عن  باملحافظة  املجلس 
وتناقضاتهم  املمولــة  املشــاريع  أصحــاب 
وتقلباتهم من مين اتحادي إىل دولة املحافظة 
مع استمرار تحريضهم ضد املجلس االنتقايل 
الجنويب الرشيك يف الرشعية التوافقية املبنية 
عىل مخرجــات اتفاق ومشــاورات الرياض 
وتحركاتهــم املضادة للتحالــف العريب فإنها 
يف الوقت نفســه تســتغرب الصمت املطبق 
من الســلطات املحلية والجهات املختصة عن 
هذه األعمل املشــبوهة واملهددة لالســتقرار 

التأكيد  القيادة  وتجدد  واإلقليم،  املحافظة  يف 
إىل  واملواجهة  الواضحــة  رســالتها  عــىل 
الراعية  واإلقليمية  والدوليــة  املحلية  الجهات 
للتسوية واملتضمنة مطلب أبناء املهرة العاجل 
واملتمثــل يف نقل قــوات املنطقة األوىل إىل 
التمس مع مليشــيا  الجبهــات وخطــوط 
الحويث ومتكني أبناء محافظة املهرة من إدارة 
محافظتهم  شــئون  كافة 
املدنية والعســكرية وإيجاد 
للرتدي  جذريــة  معالجات 

االقتصادي”.

الحريزي يهدد
عــاد  الســياق،  يف 
الشــيخ املتحوث عيل سامل 
الحريزي، رئيس ما تســمى 
الســلمي،  االعتصام  بلجنة 
قبل  املهــرة،  محافظة  إىل 

يومني، قادمًا من عمن.
الحريــزي،  وكشــف 
القادمة يف  عــن أهدافــه 
املهــرة، حيث دعــا أعضاء 
لجنــة االعتصام الســلمي 
عن  للدفاع  االســتعداد  إىل 
املحافظــة، ممن أســمها 

بالقوات األجنبية.
وهدد الحريــزي املقرب من الحوثيني، يف 
تسجيل مريئ، التحالف العريب ومجلس القيادة 
الرئايس بالقتال عسكريا، حيث قال إن املرحلة 
القادمة هي األخطر، وســتكون املواجهة مع 

القوات األجنبية والقوات الجنوبية مبارشة.
بتهريب  الجنوبيون  يتهمه  الذي  الحريزي 
الســالح واملخدرات للحويث، تحدث أيضا عن 
اإليرادات يف الجنوب، متوعدا باستعادتها من 

مجلس القيادة الرئايس، والتحالف العريب.
االنتقايل  املجلــس  الحريــزى  وهاجــم 
لديه  أن  مؤكدا  العســكرية،  وقواته  الجنويب 
القوة، إلعالن دولة املهرة وسقطرى، وإفشال 

مرشوع االنتقايل.
وعقب االســتهداف الحويث مليناء الضبة 
النفطــي يف حرضموت، تناقل سياســيون 
ترصيحات للحريزي، يقــول إن الرشعية يف 
اليمن انتهت وإنه ال يعرتف باملجلس الرئايس.

ويقول سياسيون، إن الحريزي أداة إيرانية 
توقيت  بدليل  الحاجــة  وقــت  تحريكها  يتم 
وصوله إىل املهــرة، الذي تزامن مع التهديدات 
الحوثية والقصف عىل املنشآت النفطية، ومع 

توسع املظاهرات يف إيران.

تقرير

انتقايل املهرة: اأياٍد خفية حتاول جر املهرة ل�صراعات داخلية

ن�صعى اإىل حتقيق روؤية امل�صروع الوطني اجلنوبي
م�صكالت النزاع على الأر�ض جمرد مظهر مل�صكلة جوهرية
اأحداث القتتال جاءت يف وقت ن�صعى فيه لتمكني كوادرنا من تويل �صوؤون املهرة

ندعو اإىل جتميد املخططات املدنية حتى ا�صتقرار الأو�صاع ال�صيا�صية

احلريزي يهدد مبواجهات عسكرية ويتوعد بالسيطرة على إيرادات اجلنوب


