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تقرير

تفاصيل كاملة ملؤامرات جديدة يحيكها أعداء اجلنوب

»األمناء« قسم الرصد:

تحّمل املجلس االنتقايل الجنويب، 
شعب  من  ثقيلة  أمانة  تأسيسه،  منذ 
اســتعادة  مهمة  بتحميله  الجنوب، 
الجنوبيني  الجنوب، ورد مظامل  دولة 
عقود،  ثالثة  من  أكرث  منذ  املهضومة 
األرض  تحرير  نحو  طريقه  يف  بثقة 
نزيف  ومنــع  الحقوق  واســتعادة 

الرثوات.
املسلحة  القوات  املجلس  أســس 
تدافع  للدولــة،  كركيزة  الجنوبيــة، 
األعداء،  كيد  املســامل  الشــعب  عن 

مفعول  وتبطــل 
العســكرية  اآللة 
نيــة  ا خو إل ا
يف  والحوثيــة 
الجنــوب، ومتنح 
ضامنة  الجنوبيني 
مــن  ووقايــة 
الطامعني،  غــدر 
بكوادره،  ومىض 
الخربة  صاحبــة 
عىل  والكفــاءة، 
الوطني  املســار 
عن  يحيد  أن  دون 
عهده مع شــعب 

الجنــوب، ليؤســس هيئــة وطنية 
لإلعالم ألول مرة يف تاريخ الجنوب، 
كأعمدة  قويــة  نقابية  واتحــادات 

رضورية للدولة املنشودة.
الجنوب،  تجاوز  من  الرغم  وعىل 
االنتقايل  املجلــس  قيــادة  تحــت 
املنعطفات  مــن  العديد  الجنــويب، 
تعد  الحالية  املرحلــة  أن  إال  باقتدار، 
الذي  االنتهازي  فالخصــم  أخطرها، 
قبل املجلس أن ميد إليه يده عرب اتفاق 
الرياض، ألجل رفع املعاناة عن شعب 
الجنــوب، لجأ إىل إيــالم الجنوبيني 
الحياة،  أساســيات  مــن  بالحرمان 
حرب  بتدبري  عهــده  عــىل  وانقلب 

الخدمات يف شتى ربوع الجنوب.
وعــىل املســار اآلمــن – الذي 
الرئيس عيدروس  لطاملا شــدد عليه 
الُزبيــدي، رئيس املجلــس االنتقايل 

الجنــويب لتجنيــب املواطنني املزيد 
املجلس  يخطــو   – الرصاعــات  من 
ويحصن  الجبهات،  عىل  الثغور  يسد 
تحت  واملندسني  اإلرهاب  من  الداخل 
أن  دون  وغريها،  النزوح  مســميات 
ينشــغل يوًما عن حق الجنوبيني يف 
يومًيا ويف  ليكــرر  الكرمية،  الحياة 
دعوته  ومؤرخــة،  موثقة  بيانــات 
الحكومــة للعــودة إىل العاصمــة 
بؤس  وإنهاء  مهامها  ملامرسة  عدن، 
العيش يف الجنــوب، دعوات ال تأيت 
عن ضعف وإمنــا تقديًرا ملعاناة أبناء 
الوطن يف الداخل، والتزاما مبا جرى 

عليه االتفاق أمام رعاته.

أن  غــري 
التــي  الحكومــة، 
بعــد  تشــكلت 
طويــل  مخــاض 
مضنية  وضغــوط 
الرشعيــة  عــىل 
تحمل  ال  اإلخوانية، 
تنمويــة،  أجنــدة 
الوحيد  دورها  وإمنا 
الوقت  اســتنزاف 
لهيب  يتفاقم  بينام 
اإلنســانية  األزمة 

ال  فالرشعية  يطالــه،  ما  ليحرق كل 
ترغب يف مواطنني جنوبيني، بالقدر 
نفسه الذي ال يرغب الجنوبيون فيها 
باالحتــالل اليمني، إال أنها تريد أرضا 
محروقة تعــرف مواقع الرثوات يف 
باطنها جيًدا، ولــوال أن تلك الرثوات 

يف الجنوب وليس الشــامل، رمبا ما 
وقع االحتالل، فاالنتهازية الشخصية 
تحكم نظام قوى صنعاء عىل اختالف 

مسمياته.
الهاربة   - الحكومة  توزع  وبينام 
الترصيحات   - مســؤولياتها  مــن 
والبيانــات اإلنشــائية، عــن اتفاق 
هي  تتخىل  ورضورتــه،  الريــاض 
عن مهامهــا التي تعــد أول بنوده، 
ويتجول وزراؤها يف الخارج برحالت 
سياحية مدفوعة األجر، يف ظل عمل 
املجلس  الحكومة من  دؤوب ألعضاء 

االنتقايل الجنويب.
أمس،  يوم  الزراعة،  وافتتح وزير 

سوق األســامك يف املعال، ومنذ أيام 
عقد مباحثــات مع الصندوق الدويل 
مســاعدات  لجلب  الزراعية،  للتنمية 
الصيد،  موسم  أطلق  كام  للمزارعني، 
وينظم العمل املؤســي يف الوزارة 

بإعادة هيكلتها.

يف األثنــاء نفســها، نجا وزير 
عىل  املحســوب   – املدنية  الخدمــة 
املجلــس االنتقايل الجنــويب – من 
محاولة اغتيال، غري أنه واصل جهوده 
ومهامه داخــل وزارته من العاصمة 
عــدن، كذلك الحال مــع وزير النقل 
الدكتور عبد السالم حميد، الذي أطلق 
قبل أيام مرشوع مطار عدن الجديد، 
دعم  لجلب  محــاوالت  مع  بالتزامن 
الحايل،  عــدن  مطار  لتطوير  دويل 
العامل  أجور  لدراسة  لجنة  وتشكيله 
املوانئ لضامن كفايتها، ويواجه  يف 
لناقلة ألحد رموز  النفطــي  الترسب 
فســاد الرشعية اإلخوانية يف ميناء 

العاصمة عــدن، بقرارات 
نفسه  الوقت  يف  حازمة، 
أن محصلة  املتابــع  يدرك 
مجتمعني  الــوزراء  بقية 

صفر كبري.
عهد  غــرار  وعــىل 
باإلصــالح  الجنوبيــني 
الواقع  يــي  اإلخواين، 
مبؤامــرة جديــدة مــن 
عىل  اإلرهايب  التنظيــم 
تأسيسه،  عدن، يف ذكرى 
الجديد،  عقده  ليســتهل 
بعدما  خرابــا،  إلســقاطها  بخطة 
فشلت مســاعيه الخبيثة إلسقاطها 
املكدسني  املندســني  بسالح  جوعا، 
داخل العاصمة عدن، تحت مســمى 
النازحــني، يســتنزفون خرياتهــا، 
املواطن  ويبقى  مبواردها،  وينعمون 

البسيط يصارع ضنك العيش، ال يجد 
يًدا متتد إليــه، وتخفف من معاناته، 
حيث تحرص الرشعية اإلخوانية عىل 
كلها  الدولية  اإلغاثية  الجهود  توجيه 
إىل مخيــامت النازحــني يف مأرب 

اليمنية.
وتهدف التطــورات يف العاصمة 
عــدن، إىل فرض أحــد خيارين عىل 
عن  يتنازل  أن  فإما  البسيط،  املواطن 
قضيته الوطنية، ويلقي علم الجنوب 
أرضا، وبدال من أن يهتف لوطنه، يعلو 
الخدمات،  لتســول  لجالديه  صياحه 
فيأتيه منها الجزء اليســري، أو يشهد 
عىل العاصمة عدن يعيث فيها فسادا 
اإلخواين  اإلصالح  حزب 
املتسرتين  مندسيه  عرب 
تحت ادعــاء النزوح بني 
الســلميني،  املتظاهرين 
إلشعال  ســيناريو  يف 
حالة مــن الفوىض، يف 
املجلس  رهان فاشل، فال 
يقبل  الجنويب  االنتقايل 
ينعكس  أمنــي  بإخالل 
املمتلكات  عــىل  ســلبا 
أو الخاصة، وال  العامــة 
املواطــن الجنويب يغفل 
أن حقــه يف التظاهــر 
االنتقايل  املجلس  دأب  الذي  السلمي، 
الجنــويب عــىل تصــدره والدعوة 
إليه ال ينتقص مــن الحق يف األمن 
واالســتقرار الذي جاء مثرة سنوات 

من التضحيات.
الرشعية  طمــوح  النهاية،  ويف 
اإلخوانيــة الشــتعال عــدن بأيدي 
يف  الحق  مزاعــم  تحت  املندســني 
للقضية  طعنــة  لتســديد  التظاهر 
الجنوبية من الداخــل لن ترى النور؛ 
ألن عاصمــة الجنــوب ال تحصنها 
البنادق، بل الوعي الشعبي، الذي بات 
يف ترقب لقــرارات املجلس االنتقايل 
لرفع  بتدابري  تلويحــه  بعد  الجنويب 
عن  االقتصــادي  الحصار  معانــاة 
البسطاء يف الجنوب، يف إنذار وصل 
إىل مــن يعي أن املجلــس قادر عىل 

الوفاء لشعبه بتعهداته.
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