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حكومة املناصفة ليست هدفا  جنوبيا رئيسيا !!  
عبدالكريم النعوي 

ان حكومة املناصفة بني القوى اليمنية الشــالية 
من جهة وبني املجلــس االنتقايل الجنويب من جهة 
ثانيه والذي يدور الجدل حولها من قبل عامة املجتمع 
الجنــويب ونجد كل شــخص يتحدث عنها حســب 

مفهومه الخاص وحسب نظرته الشخصية لها . 
هــذه الحكومة التــي مل يعلن عــن ميالدها بعد 
ليست هدفا جنوبيا رئيسيا بقدر ما هي مجرد اجراء 
اســتثنايئ مرحيل عارض افرزتــه متطلبات اتفاق 
الرياض الذي ســعى من خالله االشقاء السعوديني 
واالماراتيني لحل املشاكل والخالفات القامئة بني ما 
تسمى بالسلطات الرشعية اليمنية واملجلس االنتقايل 
الجنويب بطرق ســلميه ووديه حقنا للدماء والدمار 
اللذان تسببها الحرب املسلحة املشتعلة بينها حاليا. 
واالمر املهم الذي نود االشارة اليه وتوضيحه نحن 
الجنوبيني هو ان مســألة تشــكيل وإعالن حكومة 
املناصفة ال يعني انهاء الحرب واملشاكل العالقة بني 
قوى الشــال اليمني وقوى الجنوب العريب ممثله 

باملجلس االنتقايل الجنويب. 
بل يحتمــل بأن مرحلة ما بعد تشــكيل الحكومة 
املشاكل والخالفات  ستكون اكرث خطرا وتعقيدا وان 
تتضاعف وتتفاقم فيها اكرث ما هي عليه حاليا وما 
كانت عليه سابقا أي اننا ال نستبعد أن تكون املرحلة 

القادمة بداية تفجر مشاكل عىل نطاق واسع . 
وهذا ما يجب ان يســتوعبه ويضع له الجنوبيني 
كل حساباتهم الفعلية وان يكونوا يف اتم االستعداد 
واليقظة والحــذر و وال تخدرهم او تغويهم حكايات 
وروايــات حكومة املناصفة هــذه الحكومة التي قد 
تخلق ميته وقد تكون مناســبه لتفجر حرب مسلحه 

طاحنه شامله بني الشال والجنوب العريب. 
حيث ينبغي لزاما عــىل الجنوبيني ان يضعوا يف 
بالهم بــأن كل االحتاالت واردة وليســت حكومة 
املناصفة هي العصا الســحرية إلنهاء الرصاع املسلح 
املحتدم بني قوى الشال اليمنية التي ما زالت تحاول 
بكل الســبل احتالل الجنوب من جديد ، وبني الثورة 
الجنوبيــة بقيادة املجلس االنتقــايل الجنويب التي 
تناضل وتقاتل بكافة الســبل من عــدة عقود زمنيه 
الســتكال تحرير الجنوب العريب وطرد كافة قوى 
االحتالل اليمني واســتعادة الدولــة الجنوبية كاملة 
السيادة وعاصمتها عدن كهدف جنويب رئييس غري 

قابل للجدل وال تراجع عنه.

كتابات

كثريًا ســينتقدون.. وكثريًا ســينجرون 
خلف ما يقوله اعــالم االخوان والرشعية " 

املكسور االجنحة"..
االمور كبرية، وترتبــط بتوافقات دولية 
الســطحي  املتتبع  يعيها  ال  قــد  واقليمية، 
لألمــور.. وما ينرش باإلعالم 1% - 5% ما ال 

ينرش..
وصياح االخوان والقوى املعادية للجنوب 
وتصعيداتها، دليــل قطعي انهم موجوعني 
ما يحــدث، ومن ثبات االنتقــايل "املمثل 
الرشعي للجنوب وحامــل قضيته الجنوبية 
الجنويب  الهــدف  االمــان وتحقيق  بر  اىل 

املنشود".
اما عن االخوان.. مثلا هي عادة منظومة 
االخــوان يف تحويل معاركهم الحقيقة، اىل 
االختباء واســتخدام اطــراف اخرى لتقاتل 

عنهم، ومن ثم يستغلون املعركة..
االعالمية  معاركــم  يســتغلون  هم  ها 
ويحولونهــا اىل معارك بأيادي غريهم من " 

قَصار النظر والسطحيني"..
الرصاحة..

يهمنا  ال 
يفعله  مــا 
ن  ا خــو ال ا
 . ويقولونه.
لكــن  و
عىل  يجــب 
الناشــطني 
من  الحــذر 
ر  ا نجــر ال ا

خلــف 
ليبهم  ســا ا
 . نــة. لجبا ا
فهم أصال ومعهم الحــويث وكثري من قوى 
الشــال ضد االســتقرار بالجنوب.. بل ال 

يريدون ذكر للمجلس االنتقايل الجنويب..
ونحن نتحدى االخوان وتفريخاتهم  يف 
ان يهاجموا الســعودية بذاتها التي  جعلت 
االنتقايل طرفًا رئيســيًا يف اتفقا الرياض.. 
واتفقت ان يكون رشيكًا يف حكومة مؤقتة 
" حكومة ترصيف أعال".. وان يكون ممثاًل 

للجنوب..
نتحداهم يهاجموا السعودية  او اتفاق " 

ببيان رسمي"..
واكــرر "بيانات رســمية" نريدها من 

الذي  االخوان ملهاجمة السعودية واالنتقايل 
قالوا عليه انه " ولد ميتًا" وانه " أداة ألطراف 

أخرى"..
االخوان جبناء..

انهم أصبحوا ذات 4 وزارات فقط  ورغم 
بعدما كانوا يسيطرون عىل الحكومة كلها، 
إال أنهم لن يجرأو عىل مهاجمة السعودية.. 

بعدما تم تحجيمهم..
الرياض هم يســتخدمون  اتفاق  وحتى 
اطراف " باعت نفسها باملادة" للتصعيد يف 
شقرة لغرض ايصال رسائل ضعيفة، واصبح 
تلك  االنتقايل وقواته قادريــن عىل احباط 

الرسائل الفاشلة.
املهم..

املجلس  ممثلها  وعرب  الجنوبية  القضية 
االنتقايل، ماضون يف طريق تحقيق الهدف 
الرشعية وقوى  املنشود، رغًا عن  الجنويب 
االخوان.. ومــا اتفاق الريــاض اال محطة 

لالنتقايل ملرحلة قادمة وحاسمة..

وللختام..
الجنوب  هادي قالها: اشــتغلوا ألجــل 

واستمروا" ..." وما ليش دخل بالباقي..

طفت، خالل األيام الفائتة، إىل الســطح 
التي تحاول استغالل  النشــاز  األقالم  بعض 
الفــرص لنفث ســمومها، وادعــت زوًرا، 
وبهتاًنا بأن قضية أبناء الجنوب ذهبت أدراج 
الرياح مع إعالن عدد الحقائب بني الشــال 
والجنوب، وأن الكرّة عــادت كا كانت، وأن 
املجلس االنتقايل الجنويب تنازل، أو تناىس، 
مع دخوله يف الحكومــة الجديدة، القضية 
الجنوبيــة، وأن كل ما قدمــه كان من أجل 
من  وغريها  الوزارية،  الحقائب  الســت  تلك 
الخزعبالت الفارغــة التي ال تنّم إال عن حقد 
الجنويب ممثل  االنتقايل  املجلس  دفني تجاه 
بالرئيس عيدروس بن قاســم الُزبيدي، الذي 
أذق أعــداء الجنوب مر الهزائم العســكرية 
والسياسية، ســواًء منذ اندالع رشارة الثورة 
الجنوبيــة عام 1994م، أو حتــى مع بداية 
انطالق الحراك الجنويب الســلمي من ردفان 
يف 7/ 7 /2007م، مروًرا بالغزو الشــايل 
الثــاين املتمثــل بالحوثيني وأتبــاع صالح 
وحتى طرد الرشعيــة اليمنية من العاصمة 
2019م،  اغســطس/آب  يف  عدن  الجنوبية 
انتهاًء بالنرص السيايس ممثاًل بتوقيع اتفاق 
الثاين 2019م،  الرياض يف نوفمرب/ترشين 

رشع  الذي 
قضيــة 

 ، ب لجنــو ا
واعطائهــا 
عيــة  رش

دولية.
ن  إ
خزعبــالت 
العدو  إعالم 
ضحــة  ا و
 ، لــة ال لد ا
هــا  ا مغز و
مفضوح، فهي تحــاول حرّف االنتصار الذي 
الرتويج  الجنويب من خالل  االنتقايل  حققه 
بأن القضية الجنوبية متيعت، أو تم تناسيها، 
عىل  حريصني  بأنهــم  أنفســهم  واظهروا 
القضيــة الجنوبية أكرث مــن حرصهم عىل 
التي ينهبوها، وهم ذاتهم من كانوا  الرثوات 
يحرضــون ضد القضية الجنوبيــة وأبنائها 

خالل السنوات املاضية.
هم تناسوا بأن تشكيل املجلس االنتقايل 
الجنويب ُبني عىل هدف رئييس، وأسايس ال 
ثاين له، وهو استعادة الدولة الجنوبية كاملة 
الســيادة عىل كامل حدودها املتعارف عليه 

دولًيا، أي قبل 21 مايو/أيار 1990م.
االنتقايل  يقــود  من  بأن  تناســوا  كا 
الجنويب هو املناضل عيدروس الُزبيدي، الذي 

القتال، والذي كان شوكة يف  تعرفه ميادين 
حنجرة صالح يف عز قوة نظامه، والذي كان 
الُزبيدي بأي  القبض عىل  يطمح، أي صالح، 
مثن كان، لكنُه فشــل كا فشل يف اإلفالت 

من قبضة الحوثيني.
وأيًضا، تناســت تلك األبــواق اإلعالمية 
أن املجلــس االنتقايل الجنــويب مكون من 
من  جــاؤا  مناضلني،  جنوبيني  أشــخاص 

ساحات النضال.
وما يجــب أن يعلمه الجميــع أن قيادة 
املجلس االنتقايل الجنويب لن تنخرط يف تلك 
األيام  املُزمع تشكيلها يف  الجديدة  الحكومة 
القادمة، ولن ينتهــي دور املجلس االنتقايل 
الجنويب عند تشــكيل الحكومــة الجديدة، 
الجنويب هي  االنتقــايل  ألن مهمة، وهدف 
استعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة، وال 
غري ذلك، وهذا الهدف قيادة االنتقايل ُمدركه 
لــه، وكل عملها يكون تحت إطار ذلك الهدف 

السامي.
بأن هدف  للجميــع،  نعلنها  فإننــا  لذا، 
الجنوب وليس  استعادة دولة  الجنوبيني هو 
حقائــب وزارية كــا يّدعي إعــالم العدو 
الفاشــل.. اســتعادة الدولة التي ضحى يف 
سبيلها آالف الشهداء امليامني، وآالف الجرحى 
االبطال، ولن يثنينا عن تحقيق ذلك الهدف أي 

قوة يف العامل مها بلغ شأنها.

نحــن اليــوم عىل عتبــات دخول 
معرتك سيايس جديد سيبدا عند إعالن 
تشــكيل حكومة "اتفاق الرياض" وال 
شــك ان هذا املعرتك السيايس الجديد 
يف نضالنا، لن يكون نهاية املســرية 
السيايس  للعمل  بداية  ولكنه  الثورية، 
الجاد، واملســتمر حتى إستعادة دولة 
املعرتك  الســيادة، هذا  الجنوب كاملة 
الذي يقوده املجلس االنتقايل الجنويب 
واألهم يف مسرية نضال  األصعب  هو 
شــعب الجنوب، ولكنه األسلم واألقل 
عنوانه  ســيكون  املعرتك  هذا  تكلفة، 
الرئيس )اللحمــة الجنوبية(، ومتتني 
سياســيًا  الجنوبية  الداخلية  الجبهة 
والعمل عىل  واجتاعيًا، وعســكريَا، 
إستعادة بناء مؤسسات الدولة املدنية، 
والعسكرية، بناءًا وطنيًا سليم يشارك 

فيه جميع ابناء الجنوب.

واعضاء  قيــادات  لدى  ســيكون 
مهام  الجنــويب  االنتقايل  املجلــس 
كبرية وغري عادية، ويتطلب منهم بذل 

جهود إضافية جبارة، وينبغي ان ترتكز 
جهودهم يف محورين هامني؛ محور 
املدنية  الدولة  مؤسســات  بناء  إعادة 
والعســكرية وإصالحهــا وتطهريها 
الجنوبية  الكوادر  ومتكني  وتطويرها، 
املؤهلة من إدارتها، من خالل اشرتاكهم 
املبــارش يف دواويــن وزارات الدولة، 
الشديدة عىل  الرقابة  وكذلك من خالل 
القامئني  واملسؤولني  املؤسسات  عمل 
عليهــا، بإيجاد ألية عمــل رقايب من 
حتى  الجنويب،  االنتقايل  املجلس  قبل 
يستطيع مكافحة الفساد بكل أشكاله، 

وبشتى الوسائل املمكنة.
واملحــور اآلخر هو محــور العمل 
الســيايس املكثف خارجيــا وداخليَا، 

خارجيا مع املنظات الهيئات الدولية، 
وإطالعهــا عــىل خطــوات املجلس 
يف إطــار نضالــه الســلمي لعودة 
يف  جاد  حــوار  وفتح  الجنوب،  دولة 
الداخــل مع كل املكونات السياســية 
جبهة  لخلق  الجنوبيــة  واالجتاعية 
لتشكيل  وصواًل  متاســكة،  جنوبية 
التفاوض  بــدء  عند  التفاويض  الوفد 
األمم  سرتعاه  والذي  الشــامل،  للحل 
الدويل  األمــن  ومجلــس  املتحــدة، 

مستقبال ان شاء الله تعاىل .

لهذا علينا شــحذ الهمم، لبدء العمل 
الجــاد والهــام يف مســرية ثورتنا 
الجنوبيــة املباركة، وان ال نســتهني 

الثقة  وأهمها  ومتطلباتهــا،  باملرحلة 
بأعتبارها  قضيتنا  وبعدالة  بأنفســنا 
قضية شــعب ودولة وسيادة، وشعب 
الجنوب هو الكفيل بحايتها، واالدراك 
الواعي برضورة العمل وفق ما تتطلبه 
املرحلة الحاليــة، والثقة األكيدة التي 
ال يتخللها شــك بقياداتنا املناضلة يف 
املجلــس االنتقايل الجنــويب، وعدم 
تجاوز  قدراتها عــىل  يف  التشــكيك 
االنتصار  نحو  اآلمن  والخروج  املرحلة 
األكيد لقضية شعب الجنوب، خصوصًا 
الوجيزة  الفرتة  استطاعت خالل  وانها 
السابقة من تحقيق إنجازات سياسية 
هامة، بنزع االعرتاف الرسمي باملجلس 
كممثل للقضية الجنوبية، واســتطاع 
فرض تواجد فعــىل للجنوب يف إطار 
تقاســم واقعــي فرضتــه املعطيات 
األســاس  وهو  األرض،  عىل  الجديدة 
االعرتاف  نحو  اإلنطالقــة  لبدء  املتني 
السيادي املتكامل عىل الحدود املعروفة 

لدولة الجنوب.

سينتقدون وسينجرون خلف اعالم االخوان والشرعية

دولة جنوبية وليس حقائب وزارية

ىلع عتبات معترك جديد

أديب السيد

عــالء عــادل حــنش

أحمد الربيزي

عبدالكرمي النعوي

أما آن األوان..


