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بني  املناصفة  حكومة  عودة  بعد 
الشامل والجنوب إىل عدن، بني اليوم 
والتايل تحاول الجامعة املترضرة من 
اتفاق الريــاض وتواجد الجنوبيني، 
ممثلــني باملجلــس االنتقايل، عىل 
طاولة املباحثات السياســية، بعد أن 
فرض نفسه عىل امليدان )أي املجلس 
التفجريات يف  االنتقــايل( كــرت 
عدن محاولة ثني قرار الحكومة من 

مامرسة عملها يف العاصمة عدن .

الحكومة  لوصول  يوم  أول  فمنذ 
دأبت تلك القوى املدعومة خارجيا من 
استهداف األمن واالستقرار يف عدن 
العراقيل يف  ومحاولة منها وضــع 
أداء عمل  الحكومة الخدمايت، فبدأت 
التفجريات هنا وهناك لتثبت وتربهن 
أن العاصمة عدن غري آمنة وأن بقاء 

الحكومة فيها مستحيل.
وبعد أن فشلت محاولتها تلك بدأت 
الفضائية  قنواتها  من  البوم  أصوات 
سواء  اإلعالمية  ومنابرها  وصحفها 

الورقيــة أو اإللكرتونية. إنه من غري 
املقبول أن تكون الحكومة يف حامية 
أو كام  االنتقــايل،  املجلــس  قوات 
يقولون )مليشيات االنتقايل( كمربر 

إلدخال قواتها التآمرية إىل الجنوب.
وجاءتهــم الصفعــة األكرب من 
ترصيحات الرئيس عيدروس الزبيدي 
قوية مجلجلــة )تحالفنا مع رشعية 
الرئيس هادي ملســاعدة إخوتنا يف 
الحويث..  االنقالب  الجتثاث  الشامل 
وأولوياتنا هي استعادة دولتنا ملا قبل 

عام 1990( كالحجرة التي رميت يف 
سياسة  برباغيث  مليئة  راكدة  بركة 
االستقواء والنهب لتكرش عن أنيابها 
وتخرج عن طورها لتشكك بهويتنا 
الجنوبية تارة، وطورا مبحاولة شق 
استجرار  خالل  من  الجنويب  الصف 
ماض قد تناســاه شــعبنا الجنويب 
املجلس  وإن  والتســامح،  بالتصالح 
أو يستفت عليه  االنتقايل مل ينتخب 
متناســني  للجنوب  ممثــال  ليكون 
التي خرجت طوعا مؤيدة  املليونيات 
للمجلــس االنتقــايل، ومام زاد يف 
اســتعار لهيبهم وغيظهــم تغريدة 
األخ نائــب الرئيس هــاين بن بريك 
)لن تجــدوا أرحــم وأرأف بكم من 

الجنوبيني).

كتابات

حكومة املناصفة وبرنامج عملها
االنتقايل  املجلــس  يعد 
الســيايس  الكيان  الجنويب 
والعســكري السيادي األبرز 
األمل  أعاد  الذي  الجنوب  يف 
االعتبار  إلعــادة  للجنوبيني 
لهم والثقة يف نفوسهم ويف 
قناعات اآلخرين بعد أن وقف 
الجنوب  أعداء  أمام  قوًيا  نًدا 
فرض  الدوام  عىل  الطامعني 
إىل  عليه  االحتــالل  وضع 
ما ال نهاية، واســتطاع هذا 
الكيــان الحديث خالل فرتة 
زمنيــة قصــرية أن يحقق 
االنتصــارات  مــن  جملة 

والنجاحات واإلنجازات املختلفــة الهامه يف كافة املجاالت 
وعىل املســتويني املحــي والخارجي التي نقلــت الجنوب 
من الناحيــة الفعلية من وضع االحتــالل إىل وضع الحرية 
واالســتقالل ومنح الجنوبيني نصف إجاميل عدد الحقائب 
الوزارية يف حكومة املناصفة اليمنية الشــاملية الجنوبية ، 
فان االنتقايل الجنويب برئاسة القائد عيدروس الزبيدي مبا 
حققه قد خطف األضواء وشد انتباه واهتامم القوى املحلية 
واإلقليمية والدولية وأوجد بني أوساط الغالبية العظمى من 
الجنوبيني قناعة راســخة بأنه - بعد اللــه - الجدير بقيادة 
مسرية التحرير وتقرير املصري ورسم معامل املستقبل والقيام 

بعملية البناء والتطوير ومواصلة املسري. 
االنتقــايل وكافة فئات  ينبغي عىل مناضــي وأنصار 
املجتمــع الجنويب - حاليا - القيام بــدور عمي بارز وأكر 
جدية،  مختلف بعض اليشء يف أســاليبه عن الدور السابق، 
ويتناســب مع متطلبات املرحلة الراهنــة، مرحلة حكومة 
املناصفة بني الشامل والجنوب، وأن يتعايشوا مع ظرفها وال 
يتنازلوا أو يقعوا يف نفس األخطــاء القاتلة التي وقع فيها 
سابقا بعض الجنوبيني وأسهمت يف حدوث الكوارث التي ما 
زالت آثارها السلبية تؤملنا كثريا وتؤثر علينا سلبا حتى اليوم .

االنتقالي والدور الذي ينبغي أن 
يؤديه أعضاؤه ومناصروه حاليا

حكومــة املناصفــة بني 
الجنــوب و الشــامل )بــني 
الجنوب العــريب واليمن( هي 
الحرب  من  االنتقــال  حكومة 
مستوى  وتحسني  السلم   إىل 
حلول   ووضع  الشعب  معيشة 
وصياغة  املنطقــة  ملشــاكل 

مالمح املستقبل.
املناصفــة  حكومــة  إن 
بني الجنوب والشــامل تحمل 
تعقيــدات كثرية يف تركيبتها، 
ففي الوقت التي هي مناصفة 
ال  فهي  والشامل  الجنوب  بني 
تسيطر إال عىل الجنوب، بينام 
الشــامل تديره حكومة أخرى 

أصبــح العامل ينظر لها كحكومــة أمر واقع 
هناك، وهي كذلك، أي حكومة املناصفة، فهي 
تريد أن تكون حكومة للجنوب والشامل لكنها 
ال تستطع إال االســتفادة من موارد الجنوب 

وستنفق عىل الجنوب والشامل.
إن التحديات أمــام الحكومة ليس أبرزها 
واقع  الحال يف وضع الجنوب والشامل فقط، 
وليس كونها حكومــة مناصفة، ولكن هناك 
الشامل  الجنوب وداخل  تعقيدات أخرى داخل 
وداخــل النصــف الجنويب وداخــل النصف 
الشــاميل، فداخل كل نصف قوى متناقضة، 
بل وبينها خصومة شــديدة  ولهــا أجندات 
مختلفــة، ويف نفس الوقــت هناك قوى يف 
النصف األول تتفق مع قوى يف النصف اآلخر 
وتتفق معهــا يف األجندة، وهذا يتناقض  مع 
جوهر الحكومة كحكومة مناصفة  وهو عمل 
ولكننا  مناصفة،  كحكومة  ألهدافها  معاكس 
ال نســتعجل يف هذا التحديد حتى نرى كيف 
ستترصف كحكومة مناصفة يف إعداد برنامج 

وموازنة  وخطة  الحكومة 
2021 م، فهــل ســيتقدم 
النصف الجنوب مبقرتحات 
تخدم الجنــوب  يتضمنها 
وخطتها  الحكومة  برنامج 
وموازنتها  ويتقدم النصف 
تخدم  مبقرتحات  الشاميل 
الشامل؟  وهل إذا ما ذهب 
بعيدا  النصفني  من  أحد  أي 
عن حقــوق الجنوب الذي 
الذي  الشــامل  أو  ميثلــه 
ميثله يعترب سقوط صفته 
كممثل للجنوب أو الشامل؟  

وحينها  ما العمل؟ 
لتجيب  األيــام  ولنرتك 
عن هذه األســئلة ونحاول أن نتصور مالمح 
برنامج هــذه الحكومة والــذي ال نتملك من 
معلومات حوله غري اتفاق الرياض الذي نعتقد 
أنه سيتم البناء عليه يف وضع  ذلك الربنامج،  
وهل هناك رضورة ليك  ينال برنامج حكومة 
املناصفة ثقة الربملــان اليمني الذي هو ليس 
مناصفة بــني الجنوب والشــامل بل أغلبية 
شاملية وفرتته منتهية وقد ال يتوفر النصاب 
النعقاده؟  كام أن املجلس االنتقايل الجنويب، 
املوقع كطرف رئييس عىل اتفاق الرياض الذي 
ســيبنى عليه برنامج الحكومة، لديه جمعية 
وطنية مبثابة برملان للجنوب، فهل ســيطلب 

أيضا  ثقة الجمعية الوطنية لهذه الحكومة؟ 
إن منــح الثقة هذه ليــس مطلوبة لهذه 
الحكومــة ال من الربملــان اليمنــي وال من 
الجمعية الوطنية للمجلس االنتقايل الجنويب،  
اتفاق  كونها حكومة مناصفة جــاءت وفق 
الريــاض بني الطرفني لتنفيــذ مهام حددها 
االتفاق وليست حكومة منبثقه عن انتخابات 

برملانية تبني برنامجها عىل أســاس الربامج 
االنتخابية التي نال الربملانيون عليها الثقة من 

قبل الشعب.
 وعودة إىل برنامج الحكومة فإننا نتصور 

أن يتضمن ثالثة أهداف رئيسية :
حشــد الجهــود والطاقات العســكرية 
واألمنية وتوحيدها وإخراج القوات العسكرية 
من املدن الجنوبيــة باتجاه جبهات القتال مع 
الحــويث  لجلبه إىل طاولــة املفاوضات التي 
ترعاها األمم املتحدة والتعامل معها بإيجابية، 
وهذا يعني إخراج القوات الشــاملية من وادي 
حرضمــوت وشــبوة وأبني واملهــرة باتجاه 
وإخراج  والبيضاء  مــأرب  القتال يف  جبهات 
القوات الجنوبية من  عدن  باتجاه الســاحل 
الغريب وجبهــات الضالع  ولحج ويافع وأبني  
وبسط سيطرة أجهزة األمن واألحزمة والنخب 
عــىل محافظــات الجنوب كام نــص اتفاق 

الرياض. 
الجنوب  الدولة يف  بناء مؤسسات  إعادة 
الخدمات وتحســني مســتوى  واســتعادة 
املحررة )الجنوب  املناطق  الشعب يف  معيشة 
وبعــض املديريات شــاملية( وإنجاز خطة 
تعايف اقتصادي تكون أساسا لتحقيق تنمية 

مستدامة.
بيئة  السالم وخلق  الحرب وتحقيق  وقف 
مواتية للعملية السياســية التي ترعاها األمم 
الالزمة  والظروف  الــرشوط  املتحدة وتوفري 
لها والتي من املتوقع أنها تضع حلوال ملشاكل 
املنطقة )األزمة اليمنيــة والقضية الجنوبية 
والعالقة مــع الجريان(، وهذا يتطلب اإلرساع 
يف تشــكيل وفد املفاوضات وأن تكون هذه 
لتعدد  تبعا  املســارات  متعــددة  املفاوضات 
القضايا التي ينتظر أن تبحثها تلك املفاوضات.

مشــهد  من  املســتخلصة  والعرب  الــدروس 
لذكرى  تعيــد  بأن  الخليجية كفيلــة  املصالحــة 
)التصالح والتسامح( وهجها ومعانيها السامية.. 
الحديث ملن يفهم معنى الخالف الســيايس، وأين 

تقف حدوده. 
الخــالف والتعقيدات  نعلم جيــًدا خصوصية 
الحاصلة هنا، غري أن الواجــب األخالقي والديني 
سيحتم علينا الدعوة إىل مصالحة جنوبية شاملة 
تذوب خاللهــا جميع كتل الخالف وبؤر التوتر بني 
اإلخــوة املتخاصمني، يف املقابل ســيكون لزاًما 
عىل جميــع منصات اإلعــالم املختلفة واملثقفني 
والشــخصيات االجتامعية املســاهمة يف تهيئة 

األجواء اإليجابية لصالح انعقاد هذا العمل الوطني 
إيجابا  ومبا يضمن نجاح مخرجاته وانعكاســها 

عىل النسيج االجتامعي الجنويب.
العام يف  لرمبا ســتكمن رمزية ذكرى هــذا 
شــجاعة قرار القبول بإحيائها مــن قبل األخوة 
الخصــوم أكر من جرأة الحديــث عن نقطة )من 
أين تريدنا أن نبدأ؟( كمدخل للمصالحة والجلوس 
عىل طاولة واحدة، من هنا نجدد الدعوة إىل جميع 
املكونات الجنوبيــة بأهمية العودة إىل إحياء هذه 
الذكــرى العظيمة ملا لها من تأثــري حقيقي عىل 
نفوس الجنوبيني جميعا، ال ســيام عقب األحداث 
األخرية وما خلفته من ضغائن وتنافرات آلت إليها 

حسابات ضيقة سقط يف وهم تحقيقها البعض، 
وبروز الحاجة إىل محو آثار كل ما حدث خاللها.

علينا التعلم من مروءة األشــقاء الذين وضعوا 
مصالح شــعوبهم فوق كل اعتبــار وذهبوا يف 
مصالحة شاملة تضمن أمن ومستقبل بلدانهم، لقد 

تجاوزوا أخطاء املايض بال خجل.
الجنوبيون اليوم بحاجة العودة إىل رشــدهم 
والعمل عىل توحيد الصف مجددا، هذا إذا أرادو حقا 
تجاوز تبعات األخطاء السابقة واالنتقال بقضيتهم 

اىل أفاق آمنة وواعدة.
»املصارحة وردم الخــالف«.. نراه عنواًنا معرًبا 

لذكرى هذا العام، فهل تفعلونها؟
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موتوا بغيظكم

الحاجة إلى )التصالح والتسامح( بحلة جديدة


