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»األمناء« حتليل/ أبو بكر القاسم:

جميعنــا يتابــع ما يــدور يف 

الســاحة الجنوبيــة - حالًيــا- وما 

تجــري فيها من أحــداث، أحداث 

كفيلة بإعادة التفكري والنظر لألمر 

من زوايا كثــرية، وليس من زاوية 

واحدة، هناك مــن الجنوبيني من 

يختلــف مــع املجلــس االنتقايل 

الجنويب - وهذا حقه - فاالختالف 

كــا يقال رحمــة، لكــن أن نضع 

املجلــس االنتقــايل الجنويب يف 

موقــف املواجهة مــع التحديات 

هذه كلهــا، ثم نتهمــه بالتفريط 

يف القضيــة الجنوبية، والتقصري 

يف القيــام بوظيفته املنوطة به، 

فهذا هو الخطــأ بعينه، االنتقايل 

اليوم يواجه مصائد شتى ومكائد 

جمة، عىل املســتويات جميعها: 

سياســية واقتصادية وعســكرية، 

واجتاعيــة، فهو عــدو الجميع: 

الرشعيــة، واملليشــيا الحوثيــة، 

واإلصــالح، واملؤمتــر، وبعــض 

الجنوبيــني، ممــن شــق طريقــه 

وأصبــح   القضيــة،  عــن  بعيــًدا 

متمســًكا بالوحــدة، ليــس حًبــا 

فيها- فهو يــدرك متاًما ما صنعته 

يف شــعبه- بــل نكايــة بإخوانــه 

الجنوبيــني يف املجلس االنتقايل 

ومن يقــف معهم من أبناء الوطن 

الرشفــاء، الذيــن فوضــوه حاماًل 

لقضيتهــم التــي ناضلــوا ألجلها 

طوياًل، أنا ال أتعجب من كل هؤالء 

األعــداء، بــل عجبــي الكبري هو 

مــن املواطنني البســطاء، الذين 

ظاهرها  مبظاهــرات،  يخرجــون 

وباطنهــا  مرشوعــة،  حقوقيــة 

اســتثمرها  سياســية  مكايــدات 

أوساطهم، ودليل  املندسون يف 

ذلك، الشــعارات العنرصية التي 

التخريب،  وأعال  يطلقها هؤالء، 

واســتهداف رجال األمن، كل هذه 

الترصفــات ال تــدع مجااًل للشــك 

مبعرفة املدبر األساس ملثل هذه 

املظاهرات.

أخــي الجنويب، مــن حقك أن 

تتظاهر وترفع صوتك عالًيا، لكن 

بوعي وبشــكل حضــاري، تعرف 

فيــه ما تقــول وكيف تســري هذه 

الســبب  أن  املظاهرات، ولتعلم 

الرئيس يف معاناتك ليس املجلس 

االنتقايل الجنــويب ومؤيدوه، بل 

هي الحكومة الرشعية، التي آثرت 

الراحة يف فنادق الرياض، متخلية 

عــن واجبهــا املنــوط بهــا، فهي 

لــك املعانــاة معتربة  من تصنع 

إياهــا ورقة ضغــط عىل املجلس 

االنتقايل الجنويب وشعبه املؤمن 

بقضيتــه، ثم يــأيت التحالف يف 

الدرجــة الثانيــة يف ســبب هذه 

املعاناة.

أخي املواطن، قبل أن ترصخ 

يف وجه االنتقايل عليك أن ترصخ 

يف وجــوه هــؤالء؛ فهــم ســبب 

معاناتك ومأســاتك، وكلنا ضحايا 

حكومــة فاســدة، ولــي أضعك 

يف صــورة الســيناريو املخطــط 

له، تعال معي لنســتذكر ما حدث 

يف هــذه األيام القالئــل، قضية 

مقتل الســنباين، كيف اســتثمرها 

مليشــيا  مــن  الجنــوب:  أعــداء 

حوثية، ورشعية مهرتئة، وأحزاب 

سياســية نازحة يف دول العامل، 

ليس  الجرمية  أدانــوا  جميعهــم 

بهــدف الجرمية ذاتهــا، بل نكاية 

فظهــرت  االنتقــايل،  باملجلــس 

الصيحــات املســتنكرة، وضجت 

االجتاعــي  التواصــل  منصــات 

بالسب، والتحريض عىل املجلس 

االنتقــايل من كل األطــراف، التي 

القضيــة وســيلة  رأت يف هــذه 

ملهاجمــة االنتقــايل والتشــكيك 

بــه وقدراتــه وتصويره عــىل أنه 

بالعنرصيــة  واتهامــه  مليشــيا، 

الصيحــات  فتصاعــدت  وو... 

مطــار صنعــاء؛  بفتــح  مطالبــة 

إرضاء للحــويث، فوجدنــا أنصار 

الحويث يف أمريكا يطالبون بذلك 

ويرفعــون هــذا املطلــب عالًيا، 

ورأينــا عــددا كبريا مــن الرشعية 

يطالبــون من أمريــكا التدخل يف 

التحقيــق بهــذه القضيــة، وكأن 

الفرصة ســانحة التهام املجلس 

االنتقايل باإلرهاب، إىل آخرها من 

واألصوات  املعروفــة  املطالبات 

القبيحــة التــي يعرفهــا الجميع، 

متناســني أصحاب هذه األصوات 

تلك الجرائم األكرث بشاعة، والتي  

ســيطرتهم،  مناطق  يف  تحــدث 

كا يحدث يف نقــاط حرضموت، 

ومأرب وغريها، ونقاط املليشــيا 

الحوثيــة، كل هــذه الجرائم مل 

تحرك فيهم ســاكًنا، وبعد فشــل 

النيل من االنتقايل  مخططهم يف 

بهذه املرسحية الهزلية واألسلوب 

عــدن  أبنــاء  الرخيــص، دفعــوا 

للتظاهر، واضعني عنارصهم يف 

هذه املظاهرات بغرض تشويهها، 

ودفع االنتقايل الرتكاب األخطاء - 

كرد فعــل طبيعي أمام ما يحدث- 

لكنــه تعامل مع املوقــف بذكاء، 

رغم أننا رأينا الشعارات العنرصية 

وأعــال التخريب، وإطــالق النار 

عىل رجــال األمن وإلقــاء القنابل 

عىل األطقم، وغريهــا من أعال 

الشــيخ  كانفجــارات  تخريبيــة، 

عثــان، فظهرت هــذه األصوات 

نفسها عرب وسائل إعالمها الهابطة 

أنه  االنتقــايل  بالتنديــد وتصوير 

يقوم بقمع املظاهرات واالعتداء 

عــىل املواطنــني، متناســني مــا 

للمتظاهرين  قمــع  مــن  يحصــل 

يف شــبوة وحرضمــوت، من قبل 

ما يســمى بجيــش الرشعية، ومع 

هــذه املظاهرات التــي يواجهها 

االنتقايل يف عــدن، نجد تحركات 

مليشــيا الحويث يف أبني ومحاولة 

السيطرة عليها، مع هروب لجيش 

وصمــت  وحلفائهــم،  الرشعيــة 

مخــٍز مــن التحالــف، وكل هــذا 

عداء للمجلــس االنتقايل الجنويب 

ومؤامــرة عليه، جميعهم يريدون 

حــرشه يف الزاويــة، مظاهــرات 

عــىل  مرتبــص  وعــدو  داخليــة 

الســيناريو يذكرين  األبواب، هذا 

ما تعرض له الرئيس الســابق عيل 

عبدالله صالــح، حني وقع ضحية 

يف حصــار مطبــق مــن الجميع، 

وخــذالن منقطع النظــري، فحزبه 

خانه، وأعداؤه غادروه، ومليشــيا 

الحويث حارصتــه، وتحالٌف خذله 

بعــد أن وعــده بالوقــوف معه، 

التاريخ يعيد نفسه، تحالف  وكأن 

الجميــع ضــد واحــد، وهــذا ما 

الكل  تحالــف  إعادته،  يحاولــون 

عىل عدو واحد- يف نظرهم- وهو 

املجلــس االنتقايل، لكــن ما مل 

يدركــه هؤالء األغبيــاء أن الرئيس 

عيدروس الزبيــدي ليس عيل عبد 

الله صالــح، وأن رجاله مخلصون 

له ولقضيتهم، ولــن يتخلوا عنه، 

فهــو قــوي بهــم، وهــم أقوياء 

بــه، وخطابــه األخري خــري دليل 

عىل ذلــك، رســائل واضحة ملن 

يفهمهــا، وهذا ما يزيــد ثقتنا أن 

النرص حليفنا، وأن أحالم األعداء 

ومصائدهم لن ُتفلح أبًدا.

رسالة أخرية لكل الواهمني من 

أبنــاء الجنوب أن العدو يريد لهم 

ُنهم من حكم  الخري، وأنه ســُيمكِّ

الجنوب أو يشاركهم يف السلطة:  

أفيقوا قبل فوات األوان، فالجنوب  

فعدونا  وحــده،  لالنتقــايل  ليس 

واحد، وال قوة لكم إال بالدفاع عن 

أرضكم، وادعــوا لوحدة الصف، 

قبــل  أن يغادر الســهم قوســه، 

فترصخــون عندهــا: أال إين ُأكلت  

يوم أُكل الثور األبيض! وحينها ال 

ينفع الندم.

تقريـــر

ما املكائد التي يواجهها االنتقايل؟ ومن يدبرها؟
املجلس االنتقالي اجلنوبي ومصائد األعداء

ر�شالة �شديدة للواهمني.. ما هي؟
تفا�شيل ر�شائل مهمة للمواطنني اجلنوبيني


