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لن تعود عدن إلى مدينة
كدبي أخرى واألحباش
والنازحون أصبحوا عشرة
أضعاف سكانها
عبداهلل سالم الديواني
أحد الصحفيني املحرتمني كتب يف إحدى الصحف املحلية اســتطالعا
كشف فيه سوات مســؤولني الحكومة يف عدن من جراء األمطار التي
هطلت فيها مؤخرا وجعلتها أقل من قرية واملســؤولون عنها نامئون...
عىل املواطري وعىل كهرباء الطاقة الشمسية ونأسف بالقول  :إن عدن لن
تعود إىل جاملها ورونقها املعروف كأشهر مدن الجزيرة العربية وكديب
أخرى؛ ألن املســؤولني عنها يف مهامت سفرية دامئة أي أن أغلبهم يف
ســياحة خارجية ؛ إما للعالج الكاذب أو للتنزه بــن القاهرة والرياض
وسكان عدن هم من يعاين مخلفات األمطار وأرضارها وانقطاع الكهرباء
واملياه ويف أعــز أيام الصيف والقادم قد يكــون أصعب يف ظل تراخي
معظم مسؤويل املحافظة واملديريات فيها قادة الدولة عن أداء مهامهم
مبسؤولية عالية والتي يســتلمون مقابلها املرتبات العالية وبعضهم ال
يروق لهم الريال اليمني بل يستلمها بالدوالر  ,أو الريال السعودي بينام
أغلب املوظفني يف البالد يستلمون رواتبهم بشكل متأخر وبعضهم لهم
معاشات متأخرة لعدة أشهر.
وزاد الطــن بلة توافد عرشات اآلالف من الالجئــن األفارقة وبالذات
ذوي الجنسية الحبشية خالل عام 2019م ،وما قبله بأعداد مذهلة تراهم
متواجديــن يف معظم املحافظات الجنوبيــة وخصوصا العاصمة عدن
زاعمني الرغبة بالتوجه إىل السعودية مع إنهم يعلمون صعوبة الدخول
إليها يف ظل ظروف الحرب الراهنة.
وكــذا قدوم األعداد الهائلة من النازحني من معظم شــال اليمن إىل
عدن وحدها وأكرث هذه األعداد تــأيت مع خيامها ودراجاتها النارية من
الحديدة ومن كل مديرياتها ومن بعــض مناطق تعز وبقية املحافظات
بحجة الهــروب من الحرب وآثارها مع أن الحــرب يف الحديدة وتعز قد
توقفت منذ ديسمرب املايض بعد اتفاق اســتوكهلم ومل تعد هناك حرب
باملعنى الواســع للحرب حتى تجرب كل الناس للرحيل من مناطقهم إىل
عدن وكل ما هو حاصل يف الحديدة بعد هدنة املبعوث األممي هو تراشق
بنريان املدفعني بني االنقالبيني وقوات الرشعية بني الحني واآلخر .
ألن الحوثيــن يف اآلونة األخرية قد وجهوا أغلب مقاتليهم وأنصارهم
من املتحوثني الشامليني نحو مناطق الضالع وكرش وثره .
وبعد كل هذه املعاناة التي تعيشها عدن وتقاطر املاليني من البرش إليها
ومن كل األجناس يراد لها أن تتحول إىل ديب ثانية يف ظل عدم وجود أي
خطة ملنع وصول مثل هذا التوافد الواســع إليها ومعظم بنيتها التحتية
محطمــة من جراء الحرب حتى اآلن فماليني الوافدين إليها  +ســكانها
يحتاجــون إىل بنية تحتية خدماتية عالية وكبرية هي غري متوفرة اليوم
يف عدن وكافة املحافظات القريبة منها .
والدولــة والتحالف غائبة عن وضع الحلول املناســبة والرسيعة ملثل
هذا التوافد العشــوايئ وإعادة اإلعامر ملا دمرته الحرب  ,أو تحديد مواقع
ومخيامت محددة خارج العاصمة ملثل هذه الحاالت وتخصيص ميزانيات
واضحة لها فعدن فقرية مبواردها واليمن عموما بلد فقري ويعيش حالة
حرب منذ  4ســنوات ومع ذلك ال خطط عملية وملزمة ملثل هذه الحاالت
أي القاعدة والبنية التحتية الضخمة لهذا التوســع الســكاين لها ولدينا
مســؤولون أغلبهم نيام وتهمهم جيوبهم وتحســن مستوى حياتهم
وحياة أرسهم فقط وعدن وأهلها لهم الله .

حتى يفهم الناس حقيقة ما يجري وأسبابه
ويكونوا عىل اطالع بالحقيق فاألسباب الحقيقة
لغضب مجموعة معاشــيق وما تسمى الحامية
الرئاســية واختالقهم مزاعم التوتر بعدن لغرض
نرش الفوىض واإلرهاب؟
هناك أســباب خفيــة مل يظهرها أحد حتى
اآلن للرأي لعام الجنويب ويف عدن بالذات .وهي
أسباب تكشــف حقيقة تصعيد مليشيا امليرسي
واإلخوان وحشدهم مســلحني بينهم إرهابيني
إىل معسكرات الحامية لرئاسية.
ونقول  :هذه األسباب لوجه الله  ,والله يشهد
عىل ما نقول ,وإنها الحقيقة وال غريها.
اتصلت بقيادات من الحكومة اليمنية ألتفهّم
منهم حقيقة ما ينرش عىل مواقع التواصل,ومن
ثم اتصلت بقيادات يف االنتقايل والحزام األمني
واستفرستهم حول األخبار املنشورة.
وكانــت كل الــردود إنه ال يوجــد توتر وال
استعداد .واســتنتجت اآليت وهذه األسباب هي
األسباب الحقيقية…

أول سبب

من خالل ادعــاء قيادة الحامية الرئاســية
وامليرسي إن اإلمارات ( التحالف العريب) يسعى
لإلطاحة بالحكومة اليمنية والسيطرة عىل البنك
املركزي واملصايف وغريها.
هو ادّعــاء تريد هذه الثلة املأزومة من خالله
إعاقــة تصعيد النقابــات الجنوبية التي ضاقت
ذرعا بالفاسدين ويريدوا تعطيل تحرك النقابات
ضد الفاســدين يف املرافق .وهذا األسلوب يثبت
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عميد األسرى المرقشي ومبادرته للم الشمل
عبدالرحمن اخلضر
أنا يل منك طلب...فقلت تفضل أخي العزيز فقال
يزيد فضلك انا ومبناسبة زيارتك هذه يل ومواقفك
اىل جانبــي طوال فرتة اعتقــايل  ,أعرف ومتأكد
إنك ستفهمتي وما أقصد...فقلت تفضل فقال :انا
اريدك ان تنرش بأسمي واسمك واسم كل الرشفاء
من أبنــاء الجنوب غري املنتمــن إىل أي حزب أو
تنظيم والذين اليؤمنون بغري وطن وحزب اســمه
الجنوب أريد إعالننا عن رضورة تشكيل يضم عددًا
من أبناء الجنوب من كل محافظاتها ونعمل عىل
(إصالح ذات البني )وذلك مــن أجل وحدة الصف
الجنويب ً
أرضا وإنسانـ ًـا وسنعمل عىل التواصل
مع جميع الشــخصيات السياســة واالجتامعية
لتبني مرشوع وطني أساسه وهدفه توحيد الصف
الجنــويب والعمل مبا من شــأنه أن يحافظ عىل
النســيج االجتامعي الجنــويب يف هذه الظروف
الصعبة واملعقدة التي مير بها الوطن واملنطقة .
من جانبي أكدت لالخ املناضل الجسور "أحمد
املرقيش " اســتعدادنا للعمل معه وجنبا اىل جنب
كل االحرار والرشفاء مــن أبناء هذه الوطن تحت

قمت هذه الليلة بزيــارة خاصة لألخ املناضل
الجســور أبو األحرار وعميد األرسى الجنوبيني "
أحمد املرقيش "...هذه الزيــارة واللقاء الذي كان
باألمس حلمـ ًـــا ؛ أراد له الله ســبحانه وتعاىل
أن يكون حقيقة ...فشــكرا وحمــدا لله عز وجل
أن أكرمنا جميعـ ًـــا باإلفراج عن األسري املظلوم
أحمد املرقيش الذي قىض أحــد عرش عاما يقبع
يف سجون الظلم والتعسف يف صنعاء...لقد كان
اللقاء هذه الليلة مع املناضل  /أحمد املرقيش من
أجمــل وأروع اللحظات يف حيــايت حيث تبادلنا
الحديث عن هموم شــعب ووطــن كان املرقيش
يحملها ويناضــل من أجلها مــن خلف قضبان
الســجن الذي رغم املعاناة فيه والشعور بالظلم
والقهر إال أنه مل يهز أو يحرك شعرة من شعر هذا
املناضل الجســور الذي كنا نتواصل معه ويبادرنا
برشح قلقه وهمه عىل وطنه وشعبه الذي عاىن
والزال يعاين وبسبب أبنائه!
واليــوم ويف هــذا اللقاء الرائــع توقف عن
الحديث قليال وقال  :يا أخــي العزيز عبدالرحمن

لمن أراد حقيقة مادار على سقطرى!
عالء عادل حنش
ال أحــد ينكــر أن األوضــاع يف جزيرة
ســقطرى متوترة جدًا ،ولكن ما حدث مساء
الثالثــاء  18يونيو  /حزيــران 2019م أثبت
ً
مجال للشــك ــ كيف أصبحت
ــ مبا ال يدع
حكومة الرشعية مرتهنة بيد الغري.
األحــداث بــدأت عندما وصلت ســفينة
إماراتيــة إىل جزيرة ســقطرى عىل متنها
دعم للحزام األمني يف سقطرى ،وذلك الدعم
مكون من سيارات أمنية وإسعافية ،لكن غرية
قيادات حزب اإلصالح جعلتهم يرفضون إنزال
الحمولة التي عىل السفينة ،فقاموا بالتواصل
مع وزراء يف حكومة الرشعية إلصدار أوامر
تقتيض مبنــع إنــزال أي يشء ،طبعً ا قرار
املنــع خرج بلمح البــر ،وباتصال هاتفي
مل تتجاوز مدة املكاملــة الدقيقة الواحدة...يا
رجل نحن نجلس أشهر لو فكرنا نخرج جواز
سفر أو أقلكم تعالوا شوفوا الطوابري الطويلة
عند اســتالم الجنود مرتباتهــم من حكومة
ً
نادرا!
الرشعية،
وأصل املرتبات تجي ً
املهم...أوامر إيقاف إنــزال الحمولة التي

هام لكل جنوبي
العميد الركن متقاعد  /أبو عامر العولقي
للعــامل أن هناك مجموعة هي عبارة عن عصابة
تتخــذ من الرشعية غطاء للفســاد والدفاع عن
الفاسدين.
وهنا النقابات الحــرة والنزيهة هي القادرة
بالرد عىل أساليب الفاســدين لحامية فسادهم
وأذرعهم الفاســدة داخل املؤسســات واملرافق.
من خالل إعالن النقابــات عن برامجها ملحاربة
الفاسدين وتنفيذه بكل شموخ وقوة فالنقابات
هي رشعيــة ورشعيتهــا أقوى مــن رشعية
الفاسدين املزعومة.
ثم كيف تعمل اإلمارات /التحالف العريب ضد
الحكومــة واإلمارات تســتقبل رئيس الحكومة
الرشعية بكل ترحاب وتؤكــد دعمها له وتوقع
معه اتفاقيات دعم.

ثاين سبب

هنــاك رصاع داخــل حكومــة الرشعية (
معاشــيق) فرئيس الحكومة عبداملعني عبدامللك
ســافر لإلمارات ليعلــن أن عالقــة االمارات (

شعار...الوطن يتسع للجميع ولنناضل باستامته
مــن أجل نبذ املناطقية وكل عمل من شــأنه زرع
الفرقة وإضعاف النسيج االجتامعي الجنويب الذي
هو بحاجة اليوم إىل رص الصفوف ووحدة الصف
والكلمة حتى ال نظل نحن من يجلب املأيس ويجدد
جراح يســتفيد منها ويوظفها أعداء هذا الوطن
ولنا تجارب مريرة يف صنــع واقع مرير صنعناه
بأيدينا هذا ماتم الليلة يف زيارتنا للمناضل "أحمد
املرقيش ".
والدعوة عامة لكل الرشفاء من أبناء هذا الوطن
إلنجاح هذا املرشوع الوطني وإن كان الدعاة إليه
مواطنون جنوبيون بسطاء مستعدون أن يقطعوا
مسافات ومسافات من أجل مرشوع وحدة الصف
الجنــويب دون أي مقابل  ,أو مصلحة أو التطبيل
لحزب أو جهة معينة كام ولألسف الشديد عملت
كثري من الجهــات طوال الفــرة املاضية رافعة
شــعار الوطنية بيد واألخرى ممدودة لالسرتزاق
الرخيص...وفق الله الجميع.

التحالف العــريب ) والحكومــة اليمنية عالقة
طيبة وال يوجد اي خالف ليــرب بذلك مزاعم
اخوان اليمن وثلة امليــري .االمر الذي اغضب
امليرسي واوالد هــادي والعييس وقبلهم اغضب
اخوان اليمن .فأرادوا ان يردوا عىل خطوة رئيس
الحكومة باثــارة زوابع وادعاءات الظهار خالف
بني التحالف وبني الرشعية.
فــإذا كان رئيس الحكومــة الرشعية يزور
اإلمارات ويلتقي مســؤوليها ويعلن أمام العامل
أن اإلمارات تســاعد الحكومة اليمنية الرشعية .
فمن هي الرشعية التــي يزعم امليرسي وإخوان
اليمــن أن االمارات تعمل ضدها .ورمبا تشــهد
معاشــيق انقالب امليرسي عىل رئيس الحكومة
بعد اشــتداد الخالف بينهام والتي آخرها زيارة
رئيس الحكومة لإلمارات.

ثالث سبب

متدد قــوات النخبة الشــبوانية يف مناطق
نفطية بتوافق دويل  .وهذا األمر أزعج النهابني

عىل الســفينة اإلماراتية خرجــت رسيعً ا،
والوزير إىل تقبيل ومشع القلم وكتب األمر،
وخرج أمر التوقيف خــال دقائق هو وزير
الدفــاع #املقديش ،وكل هــذ ا الزعل ان هذه
خصيصا لقــوات الحزام
الســيارات جاءت
ً
األمني يف سقطرى ،طيب ليش؟
أنتم معكم دعم حق الله...قال لك  :ال ؛ هذا
الحزام األمني تبع املجلس االنتقايل الجنويب،
طيب وأيش فيها؟
ما اليوم املجلس االنتقايل الجنويب أصبح
قوة عــى األرض ،ومقارعته أصبحت صعبة
جدًا ،والكل يعرف األسباب.
اليوم االنتقايل الجنويب وصل إىل أروقة
دول عظمــى ،وحقق انتصــارات كبرية يف
جبهــات القتال ،ولقن الحــويث دروس يف
فن القتال ،وأنتم جالســن حانبني بفرضة
#نهم...بالله استحوا قليل.
ما يهــم...أن إنزال الحمولة فشــل ،حلو
الكالم ،بــس ليش عاده االعتــداء عىل قائد
الحزام األمني يف سقطرى؟

الشــاليني وأصابهم بالهسترييا وعىل رأسهم
عيل األحمــر وإخــوان اليمن وثلــة امليرسي
وعصابته مبعاشــيق .حيث قام األحمر بالدفع
بامليــري ونارص عبدربه الذيــن يعملون معه
كمرتزقة لغــرض أثارتهم الفوىض يف عدن ملنع
متدد أبناء شبوة وحاميتهم لرثواتهم.
رابع سبب
الســبب الرابع ــ هو أن معرفة ما تســمى
يل ّ
الرشعية ومجاميعها أن االنتقا ّ
شكل أكرث من
 10ألوية وهي جاهزة وتــم نرشها والدفع بها
للجبهات للتصدي ملليشــيا إيران الحوثية .فاجأ
مجاميع الرشعيــة وأصبحت متيقنة أن مخطط
مليشــيا الحويث بدخول مناطق جنوبية أصبح
فاشــ ًا وأن رهان مجاميــع الرشعية أو إخوان
اليمن بتحالفها مع مليشيا الحويث بات رهانـ ًـا
خارسا وفاشل؟
ً
كــا أن تلك املجاميع أغاضهــا أن االنتقايل
يقاتل الحوثيني ويظهر أمام العامل بأنه قوة قوية
عجزت مليشيا الحويث عن كرسها بالجنوب...
بالرغم أن مليشيا الحويث كرست ألوية إخوان
اليمن واحتلتها كاملة يف شامل اليمن.
وصمــدت أمام قصــف دول التحالف خالل
خمس سنوات.

خامس سبب وهو األهم

يعتقد إخوان اليمــن وثلة امليرسي والعييس
وجالل ونارص أن جبهــات الضالع التي فتحت
بتنسيق بينهم وبني املليشــا اإليرانية الحوثية،

مش منعتوا السفينة من إنزال حمولتها،
ليش تهاجموا الرجل؟هذه ممكن منشــيها،
ونقول هجوم اســتباقي ،الهجوم أفضل من
الدفــاع ؛ لكن الغريب أنّ بعــد االعتداء عىل
قائد الحزام األمني يف ســقطرى ف ّر قيادات
"اإلصالح" مــن ســقطرى ،وأول الفارين
محافــظ ســقطرى وأحــد وزراء حكومة
الرشعية املوالــن لحزب "اإلصالح" ،وذهبوا
إىل سيئون ،حيث تتواجد قوات عىل محسن
األحمر ،نائب الرئيس هادي.
طبعً ا إىل هنا عاد القصة ما انتهت...واليل
باقوله اآلن بالعام ّية  :كوم لحاله ...فبحسب
املعلومات فإن هــروب املحافــظ والوزير
يعترب انهزام لـ "حزب اإلصالح" ســقطرى ،
ونهاية الحزب أصبحت قريبة يف تلك الجزيرة
الجنوبية.
صحيح الوضع متوتر يف سقطرى ،بس
أبطال الحزام األمني يف سقطرى سيأمنون
متاما.
الجزيرة
ً
#القادم أجمل يا جنوب .

ســتفقد القــوات الجنوبيــة الحاملة ملرشوع
االســتقالل الــذي يحمله ( املجلــس االنتقايل
الجنــويب ) قدرته عىل التصــدي ألي مخطط
تخريبــي إرهايب يف عدن أو أي محافظة أخرى.
دون تفكريهم بأنّ ما تعزيز الجنوبيني للجبهات
ليــس إال  5%مــن حجــم القــوات واملقاومة
الجنوبيتني.
ولهذا أدى االعتقاد الخاطــئ لهذه الثلة إىل
أنهم اندفعــوا بترصيحات يريدوا منها التحضري
والتهيئة لتغطية تحركاتهم التخريبية.وإن كانوا
لـ يفعلــوا يشء ألنهم ال يتمتعوا بالشــجاعة
الكافيــة .لكنهم بالطبع ســيحاولوا أن يضعوا
رشوطـ ًـــا عىل التحالف ومنهــا مثال ( تغيري
رئيس الحكومــة  -أو منحهم ألوية مبقابل منح
االنتقايل ألوية جديدة علــا أن ألوية االنتقايل
تقاتل بالجبهات وليس قابعة يف عدن الحتضان
اإلرهاب ودعم الفوىض) .
كام ميكن أن يضغطوا عىل الســعودية ملنع
النخبة الشبوانية من التوسع والسيطرة مبناطق
النفط يف عســيالن وبيحــان  ,أو منع النخبة
الحرضمية من استعادة وادي حرضموت).
لكنهم لن يحققوا شيئـ ًـــا ح ألنهم أقل من
أن يكونوا أهال لتحقيق ذلك بعد فشلهم يف إنجاز
أي تحقيق ولو بسيط يف املعركة الحقيقية ضد
إيران ومليشياتها الحوثية اليمنية.
وفشــلهم يف الظهور كدولة  ,أو كســلطة
وانكشافهم أمام كل العامل بأنهم عصابة تستغل
اسم الرشعية للفساد وجمع الرثوات ألفرادها .

