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رموز الفساد الذين تم اإلطاحة بهم حافظ ميعاد هو
يف زمــن الديكتاتور صالح
من كشف للرأي العام فساد ثوار التغيري .
كانت اللجنة االقتصادية تجتمع
يف الجنــوب يتم تصديــر ( ) 62ألف برميل من
كل ثالثة أشــهر برئاسة رئيس
حقيقة
النفط يوميــا اإليرادات التذهب إىل اإلمارات أو إىل
الــوزراء ووزراء النفط واملالية
جيب الزبيد؛بل إىل الرشعية يف الرياض والتورد إىل
والتعاون الدويل ويتم اإلفصاح
البنك املركزي ولكن تورد إىل البنك األهيل السعودي
عــن ماتم تصديرة مــن النفط
يف الرياض ,واملخولني بالتوقيع عىل الترصف بهذه
خالل الربع األول من العام وكم بلغت إيرادات البيع
األموال هم هــادي والجرنال األحمر ورئيس الوزراء
ويتم إقرار الكمية التي ستصدر خالل الربع الثاين
دون وجود أي جهة رقابية ,ومل يتم اإلفصاح عن أي
من العام .
دوالر تورد من عائدات النفط! .
هذا يف زمن عهد عفاش البائد واآلن نقارن ذلك عدنان الأعجم
يف زمن عفاش كان هناك نهب ولكن كانت عىل
العهد مع حكم هــادي واإلصالح الذين قادوا ثورة
األقل يف مرشوع بنا مدرسه جوله مستشفى مش
ضد فساد نظام صالح .
منــذ ثالثة أعوام الغاز والنفط يف مــأرب مل يتوقف يوميا؛ كل اإليرادات تذهب إىل الجيوب كان عفاش محرتف يف الفساد
.
ولكن ثوار التغيري (إخوان ربيع اليمن ).
ولكــن يف زمن حكم هادي واالخوان مل نشــاهد بنا فصل
مل يكتفــوا بعدم اإلعالن عــن الكميات التــي بيعت ولكن
تصوروا بأنهم نهبوا كل تلك اإليرادات يف ظل ســكوت هادي درايس واحد وحتى الكهرباء كلها شحت مع لديزل هناك تهور
املفارقــة العجيبة أن أحد رجال صالح الذين كان اســمه يرتدد وعدم احرتافيه يف النهب وأصبح الحال مثل قول الشاعر (:نهب
ثــاث أوقات يف اليوم الواحد عىل قناة ســهيل بأنه أحد أكرب من غري ميزان) وللقصة بقية.

تنويه مهم من "األمناء"
أشخاصا
منا إىل علم الصحيفة بأن هناك
ً
ينتحلون صفــة "األمناء" يقومون بابتزاز
أصحاب املؤسسات واملســؤولني وبعض
الشــخصيات والتخاطــب معهم باســم
الصحيفة للحصول عىل مكاســب مادية
وهذا أمر يتناىف مع نهج الصحيفة القائم
عىل العمــل املهني البحت الــذي اختطته
الصحيفة منذ إصدارها األول ولن تحيد عنه
أبدًا .
وعليه تهيب صحيفــة "األمناء" بعدم
التعامــل مع أي شــخص ال يحمل بطاقة
الصحيفة الرســمية الصــادرة خالل هذا
العام 2019م وعدم التعامل مع أي شخص
ال يحمل منــوذج هذه البطاقة وإبالغ هيئة
التحريــر من خالل التواصــل مع املرشف
العام ,أو رئيس ومدير التحرير عىل األرقام
املبينة يف الرشيط التعريفي املنشــور يف
الصفحة الثانية من كل عد ٍد ...
من بــن وحــل املايض
ومســتنقعاته املناطقيــة
املنتنــة  ,التــي مل تجلب
للجنــوب إال الكراهيــة
والدمــار والشــتات  ,تأىب
شــلة قليلة – مريضة من
تحريضيــة نتنــه كمثل "
هنا وهناك  ,مقيدة بسالسل
مثلث الــدوم "  !...وتقصد
املايض وعقده؛ إال أن تنرش
به بطبيعــة الحال مناطق (
أمراضها املعدية يف أوساط
الضالع – يافع – ردفان ) ..
األجيال الصاعدة  ,لتســمم
أفكارهــا  ,ولتمــأ قلوبها �أحمد عمر بن فريد
وكأن هذه املناطق مســؤولة
وحدها عن كــوارث الجنوب
بالحقد األعمى عىل مناطق
,أو وكأمنا وبقيــة املناطق
بعينها.
هــذه املجموعة املريضة التي فشــلت الجنوبية كانــت كطوير الجنة  ,أو كانت
يف ماضيهــا نتيجة لـ" عجز ذايت " يف توزع الورود حينام كانت الدبابات تتنرش
قدراتها وفكرها يف فهــم معنى الدولة حممها يف عدن يف رصاعاتنا الغبية  .ثم
وماذا تتطلب من عقليات طموحة وقلوب ياهؤالء  ..رفقــا بنا  ,أمل نرتىب كلنا عىل
واســعة وضامئر صاحية  ,والتي مألت " الــدوم " و عىل " الرصيــع " ...أم إننا
الجنوب يف املــايض حروبا ورصاعات أتينا من مناطق استقطعت من سويرسا
الزالت اليوم ترص عىل أن تقود " مستقبل وألصقت بالجنوب !
أيها الســادة املأرســورون باملايض...
الجنوب " إىل ماضيه التعيس ذاته .
هــذه املجموعة تســتدعي يف خضم أمل تفهموا أن شــعب الجنوب قد دشــن
تربيراتها ملواقفهــا الحالية التي تنطلق مســرة التســامح والتصالح يف يوم
مــن أجنــدات خارجية وعقــد داخلية  13ينايــر  2006بجمعية ردفان الخريية
 ,مصطلحــات ومفاهيــم ومســميات يف العاصمة عــدن  ,وأنه قد أهال الرتاب
عىل ماضيــه التعيس يومهــا  ,فلامذا

بل هو مثلث العز والنصر ياهؤالء " !..

ترصون اليوم عىل نرش ســمومكم يف
أوساط أجيال ال تعرف عنكم إال محطات
رصاعاتكم التــي ما أنزل اللــه بها من
ســلطان  ,والتي أودت يف نهاية املطاف
بدولة عربية حرة مستقلة إىل مهب رياح
عاصفة الشــال التــي ال زالت تعصف
بجنوبنــا الحبيب حتى يومنــا هذا رغم
كل التضحيــات التي قدمها شــعبنا منذ
بدء مســرته النضالية  , 2006و2007م
 !...مــا الذي ترغبــون يف الوصول إليه
جراء ما تفعلون اليوم ؟ وماهي األهداف
االسرتاتيجية العظيمة التي تبرشون بها
 ,والتي تعتقدون أنكم ستوصلون الشعب
إليهــا وأنتم تســتجرون املــايض بكل
عقده ...املايض الذي قذفنا به يف ســلة
مهمالت التاريخ إىل غري رجعة ؟
تذكروا أنكم قد مارستم نفس األحقاد
يف صيف عام 1994م  ,ونرشتم خطاب
الكراهية بــن أبناء الجنــوب العريب ,
وتحالفتم مع املــروع الزيدي الغازي

المقال االخير

زامل "األمناء" عام 2011م
يؤكد معاناة االنسان عام
2019م
جنيب محمد يابلي
قدري أن اكون مع خلــق الله يف املقهى والشــارع والتاكيس والهايس
والدبــاب ومجالس القات واصبحت معاناة خلق الله كاللبان نلعصه ليل نهار
فهذا يحدثني عن ليل معاناته ومعاناة متقاعدين آخرين فهذا يبرش احصابه
بأن املعاشــات ســتدفع لهم يف مكاتب الربيد وذاك يلفت نظر اصحابه بأن
مكتب التأمينات سيدفع لهم العالوات السنوية املستحقة لفرتة عامني فيهرع
املتقاعدون إىل مكتب التأمينات ليصدموا بأن الهيئة ســتدفع لهم العالوات
ملدة خمسة اشــهر وباملخترص املفيد هذا املتقاعد حقه من العالوة  223الف
ريال ويريدون أن يعطوه فقط  40الف ريــال وعندما يعرض عليهم  23الف
ويسملوه الباقي  200الف ريال يعتذرون أو يرفضون او يعلقوه "بانشوف"..
وما هذا اال شكل واحد من اشــكال للفوىض الخالقة وهي وسيلة تنفيذ هذا
املخطط االســتخباري الخارجي القائم عىل "ابادة العرب" بواسطة العدوين
التاريخني للعرب ويشارط يف تنفيذه مرتزقة محليون.
خمس ســنوات مل يبزغ خاللها بصيص أمل ومن يتصور انه حتى ال يرى
خيط نور لنبدأ عملية التفاؤل ويبتهل اىل خالقه بتوســيع هذا الخيط والله
تعاىل يقول لنا  ":وما ظلمناهم ولكن انفسهم كانوا يظلمون" ،ومع استمرار
لعص هذا اللبان كام قرأنا قصاصات يعود تاريخها العوام سابقة ال تقل عن
عرش ســنوات نرى ان االمور "محلك رس" و"مافيش فايدة يا صفية" ،التي
قالها الزعيم املرصي سعد زغلول باشا لزوجته صفية (ام املرصيني).
كعاديت يف تقليب أوراق االرشــيف ملراجعة حســابات الواقع (دائن أم
مدين) ،اراه عىل الدوام "مدين" ووقعت عىل عيني عىل زامل الزميلة "االمناء"
الصادر يوم  20يوليو  2011وسأورده بالنص:
وراش هكه يا ثورة كلام حميتي ضعفتي
لشهور ستة تعبنا وانتي كامن هرمتي
الوحدة قبلك ضاعت وانتي كامها وصلتي
او الخرب كله قسمة قد صار ففتي بففتي
والفيد منش رضوري محليش لقد خرسيت
ذا عندهم صار سالف وبيدهم قد وقعتي
مرت علينا مثانية اعوام وخلق الله يدفعون الرضيبة منذ  7يوليو 1994م،
ألن نغمة حقرية أخذت يف االنتشــار وهي نغمة "خليك يف البيت" ،وتبعتها
نغامت استخبارية منها "الحل او ارحل" ،و"ارحل" ،ونغامت اخرى كالحوار
الوطني ومخرجاته واألمور واقفة عند درجة الصفر.
لألمانة اقولها للزميلة "األمناء"  :لقد صدق زامل "االمناء" وما تشــاؤون
اال ان يشاء الله العيل القدير.

املتلحف كذبا برداء الوحدة  ,وثبت لكم "
أنتــم " قبل أن يثبت لنا أنهم مل يكونوا إال
" غزاة طامعني " ...مارسوا عىل جنوبنا
الحبيــب منذ 1994 / 7 / 7م حتى يومنا
هذا كل صنوف القهر والنهب والســلب
والبطش ومامرسات املستعمر الجاهل...
فامذا صنع لكــم هذا الحليــف الزيدي
باألمس حتى تفكــرون اليوم أن تعيدوه
مرة أخرى إىل الجنوب بنفس السيناريو
اليسء السمعة وأنتم يف أواخر العمر ؟!
أال تخشون من التاريخ وهو يسجل لكم
هذه األدوار غري املرشفة ؟
ثم ماذا فعلــت لكم الضالــع أو يافع
أو ردفــان ...هــل نهبت ثروات شــبوة
أو حرضمــوت النفطية ؟ هل شــاهدتم
القصور الفارهة يف يافع أو الضالع مثال
جراء نهب ثروات شــبوة النفطية  ,أم أن
ذلك حدث يف صنعــاء فعال ؟ ومن الذي
ينهب ثروات حقــل العقلة يوميا ؟ ومن
الذي يبيعه ؟ ومن الذي يشرتيه ...وكيف
؟ وبكم ؟ وعىل من توزع حصصه ؟ هل
يتم النهــب عرب أبناء الضالــع أم أن كل
ذلك يتم تحت إداراة وإرشاف وتوجيهات
الغازي عيل محســن األحمر وال تنالون
منه إال فتات الفتات ! هل سطى إخواننا

يف الضالع ويافع وردفان عىل ممتلكاتنا
يف شــبوة أو يف أي منطقة أخرى ؟ هل
تســلطوا علينا يف أي مرحلة ؟ هل قالوا
اليوم :إنهم هم دولة الجنوب والدولة هم
 ,وإن مرشوعهم هو دولة مركزية يافعية
– ضالعية – ردفانية ؟ ومن ال يرغب يف
ذلك عليه أن يرشب من البحر ؟ ...أمل تتفق
كل القوى السياســية الجنوبية عىل أن
مرشوع دولــة الجنوب القادمة هو دولة
فيدرالية تحكم فيها كل محافظة جنوبية
نفسها بنفسها ؟! فامذا نريد أكرث من ذلك
؟ ملاذا تحكمون عىل جنوب املستقبل يف
خضم فوىض اليوم التي تعصف باملنطقة
ككل ؟!
اعلم متاما أن األغلبية الســاحقة من
أبنــاء الجنــوب تفهم متاما مــا أقول ,
وثقتــي مطلقة ً
أيضــا أن الجيل الصاعد
محصن من هذه " الخزعبالت املريضة "
 ...ولكنني أكتــب هذا الكالم موجها إياه
إىل هؤالء  ,آمال أن يكفوا عنا رشوروهم
 ,أو أن يراجعوا أنفســهم  ,ويتدبروا يف
ماضيهم وحارضهم وما ميكن أن يكون
يف املســتقبل ! خاصة ونحن نشــاهد
إرهاصات تحالفاتهــم تزكم األنوف يف
عتق! .

