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“األمناء« تقرير خاص:

ال تزال األوضاع االقتصادية والتنموية 
متدهورة،  املحرر  الجنوب  يف  والخدمية 
والوضع ال يطــاق يف عموم محافظات 
الجنــوب املحررة، رغم مــرور أكرث من 
نصف عام عىل تشــكيل مجلس القيادة 
الرئايس، ومرور ثالثة أعوام عىل توقيع 

اتفاق الرياض.
ووعد رئيس مجلس القيادة الرئايس 
املجلس  تشكيل  العليمي، عقب  د. رشاد 
عدن  للعاصمة  الدعــم  بتقديــم  بأيام، 
املحافظات  وانتشــال  وتنمويًا،  خدمًيا 

املحررة من وضعها الكاريث.
وبعد مرور نصف عام عىل تشكيل 
مجلس القيادة الرئايس، مل يتغري الوضع 
زالت  ال  حيث  املحــررة،  املحافظات  يف 
العملة املحلية يف تدهور مســتمر، مع 
ارتفاع مخيف يف أســعار املواد الغذائية 
انقطــاع  واالســتهالكية، واســتمرار 

املرتبات، وغياب الخدمات األساسية.
الرئايس  القيادة  مجلس  ينجح  ومل 
إلزام األطراف والقــوى اليمنية يف  يف 
الريــاض، وهو األمر  تنفيذ بنود اتفاق 

الــذي أدى إىل تفاقم األوضاع االقتصادية 
واألمنية يف محافظات الجنوب.

الجنويب  االنتقــايل  املجلس  ويواجه 
حروًبــا مختلفــة عســكرًيا وسياســًيا 
واقتصاديــًا، حيــث يخــوض مواجهات 
عســكرية مع التنظيــات اإلرهابية يف 
محافظتــي أبني وشــبوة، ويف الجبهات 
الحدودية مع مليشــيا الحويث التي أوقفت 
جميــع جبهاتها مــع القوى الشــالية، 
وحركت مليشــياتها نحو يافــع والضالع 

وكرش وثرة وبيحان.
وتسعى األطراف اليمنية، وعىل رأسها 
االنتقايل  املجلس  اإلخوان، إىل محــارصة 
الجنــويب وقواته سياســيا وعســكريا، 
واملوارد  اإلرهابية،  الجاعات  باســتخدام 

السيادية.

مطالبة بتنفيذ اتفاق الرياض
الصمــت املخيف من رئيــس مجلس 
القيادة الرئــايس، ورئيس مجلس الوزراء، 
عىل الوضع الكاريث الذي يشهده الجنوب، 
أبرز  الجنــويب،  دفع باملجلــس االنتقايل 
األطراف املشــاركة يف صنــع القرار، إىل 
الرئايس  للمجلس  رسائل  وإرسال  الخروج 
والتحالف، بأن صمته لــن يطول عىل هذا 

العبث.
وقال املتحدث الرســمي باسم املجلس 
االنتقــايل الجنــويب، عيل الكثــريي، إن 
اســتمرار تعطيــل اتفاق الريــاض يضع 
االنتقايل أمام مســؤولية وطنية وخيارات 
تحفظ لشــعب الجنوب حقــه يف العيش 

الكريم واالنتصار إلرادته.
وقال الكثــريي إن الحاجة تظل بالغة 
اإللحــاح الســتكال تنفيذ بنــود اتفاق 
الرياض، وإنهــاء عملية املاطلة التي أدت 
إىل تعطيل تنفيذ جملة من بنوده، موضحا 
أن عــدًدا من بنود االتفــاق مل تنفذ ومنها 
نقل القوات العسكرية من وادي حرضموت 

واملهرة إىل الجبهات.
محافظني  تعيني  استكال  إىل  وأشار 
وإعادة  الجنوب  ملحافظــات  أمن  ومديري 
واملحاسبة،  للرقابة  املركزي  الجهاز  تشكيل 
وهيئــة مكافحــة الفســاد، واملجلــس 

االقتصادي األعىل، الواردة يف بنود االتفاق، 
املتمخضة عن  اإلجــراءات  وتنفيذ كافــة 
املشــاورات اليمنية اليمنيــة بالرياض يف 
أبريل املــايض، ويف مقدمــة ذلك هيكلة 
وإجراء  الدولــة،  مؤسســات  منظومــة 

التغيريات الالزمة يف السلك الدبلومايس.
وأكد الكثريي أن االستمرار يف تعطيل 
واألزمات،  التوترات  من  ســيفاقم  االتفاق 
التي ال ميكن لشــعب الجنــوب أن يتحمل 
تبعاتها، مضيفا أن التعطيل يضع االنتقايل 
تحفظ  وخيارات  وطنية،  مســؤولية  أمام 
واالنتصار  الكريم  العيش  يف  حقه  للشعب 

إلرادته.
واتهــم الكثــريي - يف ترصيح عىل 
)قنــاة عدن املســتقلة( - جهــات داخل 
الرشعية الجديدة التي جاءت بعد مشاورات 
الرياض، بأنها ال زالت تعطل وتعرقل تنفيذ 

اتفاق الرياض.
إنهــم يف املجلس  الكثــريي  وقــال 
يراهنون عىل  يزالون  ال  الجنويب  االنتقايل 
مجلــس القيادة الرئايس بــأن يكون عند 
إليه، كا  أوكلت  التي  مستوى املســؤولية 
أكد أنهم مع كافة الجهــود ملواجهة العدو 

املشرتك “مليشيا الحويث اإلرهابية”.
وأكد متحــدث االنتقايل أن الكثري من 
القــوات الجنوبية تم نقلهــا إىل جبهات 
القتال ملواجهة مليشيا الحويث ضمن بنود 

اتفاق الرياض.
واتهم الكثريي جاعة اإلخوان رسميا 
بتعطيل تنفيذ اتفاق الرياض، مؤكدا أن هذه 
بلباس  تتخفى  أن  اليــوم  تحاول  الجاعة 

القبيلة واملكونات املجتمعية.
اإلخوان  مزاعــم  الكثــريي  ونفــى 
والحوثيني حول دخول قوات شــالية إىل 
العاصمة عدن، حيث قــال إن الجنوب بيد 
أبنائــه وال ميكن ألي قــوة أن تعيد إنتاج 
أن  الجنــوب، مضيفا  نفســها عىل أرض 
القوات الجنوبية تنترش عىل امتداد الجنوب 
ولــن يطول الوقت حتــى تنترش يف وادي 
حرضموت واملهــرة وال ميكن ألي قوات أن 

تحل محل قواتنا املسلحة.

من يعرقل تنفيذ اتفاق الرياض؟

التحالف  يدرك مبا فيهم  الجميع  وبات 
العــريب، أن حزب اإلصــالح اإلخواين، هو 
املعرقــل واملعطل لإلصالحات السياســية 
والعســكرية واالقتصاديــة يف املناطــق 

املحررة، وتنفيذ بنود اتفاق الرياض.
ومنــذ ثالثة أعــوام واإلصالح يرفض 
خروج قوات املنطقة العسكرية األوىل من 
الجبهات  إىل  ونقلهــا  واملهرة،  حرضموت 
ملواجهة مليشيا الحويث، كا يرفض توحيد 
اإليرادات وتســليم إيرادات املحافظات التي 
يسيطر عليها إىل البنك املركزي اليمني يف 

العاصمة عدن.
ومل يكتفي الحــزب اإلخواين بذلك بل 
يعمل اليوم بشــكل واضح ملصلحة مليشيا 
ومجلس  العريب  التحالــف  وضد  الحويث، 
القيادة الرئــايس، ويعطل اي جهود تدعي 

لوحدة الصف.
كا أعلن مترده عــىل قرارات املجلس 
الرئايس يف محافظة شبوة والجوف وتعز، 
ويلوح إىل التمرد واالنقالب عىل الدولة يف 
يف  نفوذه  تســتهدف  قرارات  صدور  حال 

مأرب وتعز ووادي حرضموت.
ويشــدد املجلس االنتقــايل الجنويب 
عىل اســتكال ما تبقى من بنــود اتفاق 
الرياض، التي ما شــأنها إصالح مؤسسات 
املعيشية  الدولة املهرتئة وتحسني األوضاع 

والخدمية للمواطن.
وقــال نائب رئيس الدائــرة اإلعالمية 
للمجلــس االنتقــايل منصــور صالح إن 
املجلس االنتقايل يؤمل عىل مجلس القيادة 
الرئــايس أن يعمل عىل الدفع باســتكال 
تنفيذ اتفاق الرياض إذا ما أراد النجاح وعدم 
الساح للقوى املعطلة التي تسببت يف كل 
هذا الفشل والفســاد الذي عانته منظومة 

الرشعية خالل السنوات املاضية.

رســائل االنتقــايل.. هــل تدفــع 
الرئايس لتنفيذ اتفاق الرياض؟

تثمر  أن  سياســيون  مراقبون  وتوقع 
الرســائل التي وجهها املجلــس االنتقايل 
باســمه،  املتحدث  لســان  عىل  الجنويب، 
وترصيحات د. نارص الخبجي، عضو هيئة 
رئاســة املجلس االنتقايل الجنويب، رئيس 

استكال  بشأن  املفاوضات،  شؤون  وحدة 
ما تبقى من بنود اتفاق الرياض.

وتحدث الدكتور الخبجي يف ترصيحات 
تلفزيونيــة عىل قناة عدن املســتقلة، عن 
األطراف والقوى التــي تعرقل تنفيذ اتفاق 
الرياض، حيــث اتهم رئيس مجلس الوزراء 
بعرقلة  اإلخــوان  وجاعة  عبدامللك  معني 

االتفاق.
وقال مراقبون إن هذه الرسائل ستدفع 
برعاة اتفــاق الريــاض إىل الضغط عىل 
اإلصالح  وحزب  الرئــايس  القيادة  مجلس 
اإلخواين، لتنفيذ مــا تبقى من بنود اتفاق 

الرياض.

ملاذا يهاجمون االنتقايل؟
ويكشف القيادي يف املجلس االنتقايل 
الهجوم  العولقي، رس  ثابت  الجنويب سامل 
املوحــد من مليشــيا الحــويث وجاعة 

اإلخوان، وبعض القوى اليمنية.
العولقي عىل )فيســبوك( إن  وقــال 
ومفصلية،  فارقة  مبرحلــة  مير  “الجنوب 
ووجوه  بأشكال  الحروب  تســتهدفه  لذلك 
متعددة، من بينها اإلشــاعات الهادفة إىل 
البلبلة يف محاولة  الشــارع، وخلق  إرباك 
املشــهد  التعقيد عىل  املزيــد من  إلضفاء 

العام”.
وأكــد أن شــعب الجنوب يســري يف 
الطريق القويم، وقيادته صادقة وجادة يف 

قيادة سفينة الوطن إىل بر األمان.
يف  الجنويب  االنتقايل  املجلس  ونجح 
إســقاط أكاذيب اإلخوان ومليشيا الحويث 
الهادفــة إىل إرباك الوضــع وتعقيده يف 

مناطق الجنوب املحررة.
فيا قال املسؤول يف املجلس االنتقايل 
الجنويب يحيى غالب الشعيبي عىل )تويرت( 
الجنوب  أعــداء  وشــائعات  “أكاذيب  إن: 
ســقطت الليلة برضبات سياسية اعالمية 

جنوبية بسيطة”.
وأكــد غالــب أن االنتقايل مدرســة 
وإلجام  الرد  يعرف كيف  سياســية عريقة 
أبــواق الشــائعات الكاذبــة، موضًحا أن 
االنتقــايل يشــتغل عىل ملفــات كبرية 
ويخوض تحديــات تأمني املنطقة برشاكة 

مــع التحالف العــريب ويكافح 
اإلرهاب اإلخواين الحويث والليلة ليلتهم.

كيــف أثــارت نجاحــات الرئيــس 
الُزبيدي جنون اإلخوان؟

التي  اإلرهابية  صنعاء  قوى  وتشــعر 
تعــادي الجنوب وشــعبه وقيادته، بحالة 
جنون هيســتريية مــن الرئيس عيدروس 
الُزبيدي، رئيس املجلس االنتقايل الجنويب، 
القائد األعىل للقوات املســلحة الجنوبية - 
االنهيارات  مبدى  صنعاء  قوى  تشعر  حيث 
التي تلقتها بفعل السياسات الحكيمة التي 
اتبعتها القيادة الجنوبية، فتشــكل هاجٌس 
يف صفوف قوى االحتالل اليمني التي تجد 
أحالمها التوســعية التي تستهدف احتالل 

الجنوب تتبخر يوما بعد يوم.
للرئيس  املتواصلــة  النجاحات  ومــع 
الُزبيدي، أصيب املعســكر اإلخواين بحالة 
جنون غري مسبوقة بعدما ظّل لفرتة طويلة 
املوجه ضد  ميارس حالة من االســتهداف 
الجنــوب وقيادته السياســية يف محاولة 
يائســة لعرقلة الجنوب وتحقيق املزيد من 

النجاحات عىل كل املستويات.
ويتمثل السبب الرئيس برعب وارتجاف 
قوى صنعاء من الرئيــس الُزبيدي يف أنه 
ميثل وطًنــا بأكمله ويقود قضية شــعب 
يعمل عىل استعادة دولته، ولن يتخىل عن 

هذا الهدف بأي حال من األحوال.
تحــركات وجوالت الرئيــس الُزبيدي 
ذهابــا أو إيابا، دامئا ما تواكبها مليشــيا 
اإلخوان بإطالق أكرب قدر من اإلشــاعات، 
ُيطلقها  أن  اعتاد  أكاذيب  باملناســبة  وهي 
تنظيم اإلخوان اإلرهايب يف محاولة إلثارة 
بالجنوب، ويف مســعى  فوىض شــاملة 
خبيث للنيل مــن حالة التكاتف التي تجمع 
الرئيس  الجنوبية وتحديــدا  القيــادة  بني 

الُزبيدي وشعب الجنوب نفسه.
الشــائعات  وترديد  ترويج  وتقاطعت 
الحوثية  املصالح  فيها  الُزبيدي  الرئيس  عن 
واإلخوانية، حيث عمد الفصيالن إىل ترويج 
األكاذيب ضمن مخطط مسعور ُيحاك ضد 

الجنوب بشكل كامل.

االنتقالي واملرحلة احلاسمة

ملاذا يحاربون االنتقايل؟
 • من يعرقل تنفيذ بنود اتفاق الرياض؟ وما موقف االنتقالي من ذلك؟

 • رسائل االنتقالي هل تدفع الرئاسي لتنفيذ باقي بنود اتفاق الرياض؟

 • اتفاق الرياض.. ثالث سنوات من التعطيل!

 • كيف أثارت نجاحات الرئيس الُزبيدي جنون اإلخوان؟


