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من أجل القضية ترجل اللواء الفالحي
كواحد من قادة االمن في الجنوب

عبداهلل سالم الديواني

أروى مقطري
ال زالــت هــذه اللجنة تقوم بتوزيــع الوقود
ملحطــات الكهرباء بعــد انتهاء املخــزون ملنحة
الوقود السعودي لثالثة األشهر أكتوبر  -نوفمرب
 ديســمرب  2018م واملقدر بقيمة االتفاقية 180مليون دوالر بينام الواصل من الديزل واملازوت أقل
من هذا املبلغ بحسب ما نرش يف وسائل اإلعالم .
وال ندري أين يذهب املبلغ املتبقي ؟
ثانيا ــــ كام ذكرنا مســبقا بــأن النفقات
التشــغيلية  72ألف دوالر شــهريا والوثيقة تأكد
صحة ذلــك وع الجميــع االطالع عىل الفســاد
املسترشي يف اللجنة .
كام يتم اســتالم مثل هذا املبلغ من مؤسسة
كهرباء  /عدن ونورد لكم بعض الرصفيات من هذا
املبلغ ...
أ /وقود مببلغ  786ألف ريال شهريا مرفق ما
يثبت ذلك .
ب /إيجار الســكن مببلغ وقدرة  10000ألف
ريال ســعودي شــهريا مع رصف حوافز خيالية
شهريا .
ج /إيجار سيارة تابعة للمدير التنفيذي مببلغ
وقدرة  1800دوالر شــهريا ,وما خفي كان أعظم
وسيتم نرشه الوثائق الحقا .
باإلضافة ملا يتم دفعة إىل املفتش املحايد رشكة
سيبولت  60ألف دوالر شهريا .
عزيزي القارئ أن ما يحــدث يف لجنة املنحة
الســعودية للوقود ما هو إال عمل ممنهج للفساد
أين الجهات الرقابية ملحاسبة مثل هؤالء الهوامري؟
املنحة السعودية قد انتهت وما زالت هذه املبالغ
ترصف علام بأن هذه املبالغ سيتم االستفادة منها
يف تشــغيل الكهرباء التي طاملا أن املواطن يعاين
من انقطاعها يف محافظات عدن ولحج وأبني ..
املختصون األمريــن مبثل هذه الرصفيات مثل
فورا بعد انتهاء املنحة
املالية والكهرباء ؛ إيقافها ً
وعدم تجديدها .
وللحديث بقية...
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يف يوم تشــييع القائد الهام ابو الياممة كان يف
مقدمة املشــيعني واحد من زمالئــه القادة األمنيني
امليامني الرجل الســتيني ذو الشعرات البيضاء القائد
الشجاع اللواء صالح احمد الفالحي.
وشــاء القدر ان تنظم هذه الهامــة القيادية اىل
قافلة الشــهداء االبرار يف هذا اليوم االغر الذي اباء
االالف من زمالء ورفاق ابو الياممة اال ان يشاركوا يف
تشــييع جثامنه الطاهر والتعهد بأن يواصلوا السري
عىل نفس الهدف الذي استشهد غدرا من أجله.
وقد كان القائــد األمني الشــجاع الفالحي رجل
املهامت االمنيــة الصعبة من األمن الســيايس يف
مقدمة املشــيعني الذين تعهــدوا يف ذلك اليوم عىل
زلزلة االرض من تحت اقدام من تآمروا عىل استهداف
زميله القائد الشــهيد ابو الياممــة والنه كان طليعة
املشــيعني فقد اســتهدفه بعض الرعاع بالقتل وهو
يف لباسه السلمي مع كافة املشيعني فكان له رشف
االنضامم اىل قامئة الشــهداء القادة الذين ســبقوه
ومع خسارتنا لهذه الشــخصية الفذة اال اننا ندرك ان
القائد الفالحي لن يكون آخرهم بل قد يتواصل الفداء
والتضحيــة من اجل القضية التــي ضحى من اجلها
قائد املقاومة العســكري الفذ اللواء عيل نارص هادي
واحمد ســيف وعمر بارشــيد واللواء قطن والعميد
طه علوان وســيف سكره وابو الياممة وغريهم ممن
ضحوا بدمائهم الزكية من أجل ان يعيش ابنائهم يف
الجنوب واليمن بصفة عامة بحرية وكرامة وبعيدا عن

االقصاء والهيمنة ملراكز القوى القبلية املشــيخية يف
اليمن.
الشــهيد الفالحي معروف لدى كل من عارص فرتة
العمــل االمني يف دولة الجنوب قبــل  22مايو 90م
ويعرفوا مواقف هذه الهامة القيادية االمنية وادوارها
البطولية يف كل مراحــل حياته وعمله فقد كان كام
عرفه الجميع اشــجع الرجال واكرثهم استبساال يف
تنفيذ املهامت االمنية الصعبــة والخطرة عىل حدود
اطــراف (ج.ي.د.ش) وقــد لقن اعــداء الوطن من
املرتزقة يف ذلك الجني مــع رفيق دربه العميد صالح
فاضل الصالحي الكثري من النكســات والهزائم ويف
السنوات االخرية كان ايضا نشطا يف معظم مدن عدن
وبالذات مدينة املنصورة حيث ترك بصامت طيبة بني
الســكان الذين عاش معهم من خالل نشاطه الخريي
االجتامعي يف العديد من منظامت املجتمع املدين.
اما مع ازالم عفاش فكانت له معهم عدة منازالت
وهم قد وصفوه بالرجل الشــجاع الذي ال يهاب املوت
يف سبيل الحق والعدل.
ويعرف كل من عــارشه مواجهته القوية والصلبة
لقــوات االمن املركزي عندما حاولوا االســتيالء عىل
مزرعته الكائنة يف منطقــة جعولة حيث وقف لهم
كالطود واصيب من جراء ذلك اكرث من مرة.
ولشــجاعته ورفضه ان يبتزه مثــل هؤالء الرعاع
ملزرعته اســتدعاه ذات مرة احد كبار املسؤولني من
محافظة عدن وعرض عليه ان يصدر امرا لكل الجهات

بيان االنتقالي ...بيان دولة
جنوبية حديثة ومستقرة

عادل العبيدي

اآلن مرحلة تشغيل العقول ورسم
ً
الخطط والمضي قدما إلى األمام

أ  .محمود الردفاني
يراهنون عىل فشــل االنتقايل يف إدارة دفة العمل يف عدن
واملحافظات املجاورة ويســتخدمون نفوذهم وكلام ميتلكون
من قوة ومال لعرقلة االنتقايل من أداء مهامه والربوز بشــكل
مغاير عم كانت عليه األوضاع أثناء حكمهم ...
هذا الرهان خارس مقدم ًـا ؛ ألن االنتقايل ميلك من الطاقات
والعقول ما يجعلــه أهال لهذه املهمة ...ويجــب البدء باألهم
ثم املهم خدمات الناس املالمســة لحياتهم اليومية كالنظافة
والكهرباء واملاء واملحروقات واألمن هو األهم...
ثــم مراقبة االقتصــاد وضامن رصف مرتبــات املوظفني
والعسكريني
جيشا وأمنا  ..الجلوس مع الغرفة التجارية وحثهم عىل
توفري املواد الغذائية يف األســواق ...وإذا اســتدعى األمر
التوقف عن اســترياد املــواد الثانوية حفاظــًــا عىل العملة
الصعبة إىل حني تستقر الحياة االقتصادية للبلد..
مع وضع بعني االعتبار بأن كل التجار الكبار هم من أصول
شــالية وقد يتالعبون بالتجارة بتوجيه من أعداء الجنوب...
ً
أيضــا هناك تجار النفط قد يتالعبون بأســعاره وذلك لتأجيج
الشــارع ضد االنتقايل ..يجب تشغيل العقول الجنوبية وحتى
االستعانة بأجنبية
ملواجهــة أي ارتــدادات ممنهجة ومخططات مدروســة
إلجهاض االنتقايل الجنويب من التبعية االقتصادية للشــال
إىل اتخاذ سياســة مســتقلة اقتصاد ًيا عن الشامل وهي أول
خطوات االســتقالل بعد استقاللية الجيش واألمن الجنويب...

باملنع مــن مضايقته او التعرض له يف امالكه ولكنه
اوحى اليه باملقابــل ان يكون جارا له يف املزرعة (أي
مقاسمته فيها).
فكان رده غري متوقع وقوي رغم انه يعرف قوات
وســطوة االمن املركــزي ومن يقــف خلفهم فقال
له بالحــرف الواحد لن اتنازل عن شــر من اماليك
والذي سيعتدي عىل اماليك سيعرف ان الرد سيكون
كالســابق واقوى والنهم يعلمون مــن هو الفالحي
وشــجاعته مل يتجر احد بعد هذه الواقعة ان يتقدم
نحو مزرعته كام تعهد لهم بذلك.
ويف فرتة املصاعب واالزمة االخــرة كان القائد
االمني الشجاع ناشطا كالنحلة بني معظم الجنوبيني
يرشح لهم كيفية التعامل مع الوضع الجديد بعقالنية
من اجــل تحقيق مطالب الجنوبيــن العادلة التي ال
تستهدف ابناء الشامل البســطاء ولكنها تهدف اىل
التخلص من الهيمنة لشلة املشــائخ واملنتفعني من
نهب خريات الجنوب والوطــن اليمني كله لهذا خرج
املارد الجنويب اىل امليدان ليستعيد حقه يف استعادة
الدولة السابقة كام كانت قبل 2 2مايو .
وبعيدا عن هيمنة شلة املشائخ واملتنفعني سيعيش
ابناء الشــال والجنوب البســطاء يف سالم وامان
واخاء وتبادل املنافع يف كل مجاالت الحياة كام كانوا
اخوة ومتحابني قبل الوحدة وايام االستعامر واالمامة
وكانت عدن واهلها الحضن الدافئ لكل الشــخصيات
الحــرة التي حاول االمــام مالحقتهــا والتنكيل بها
واسألوا آل شعالن وآل االشول وآل الحكيمي والنعامن
ومحســن العني والشيخ قاســم غالب  ..كل هؤالء
وغريهم كانت عدن واهلها خري من ســاندهم ووفر
لهم كل متطلبات الحياة الكرمية والنشاط بحرية يف
نضالهم ضد االمامة واالستعامر معا.
ملثل هذه االهــداف الكربى والعظيمة استشــهد
الفالحي وكل زمالئه القادة الذين سبقوه وكل الشهداء
االبرار والذين قدموا ارواحهم ودمائهم الزكية من اجل
الحق والعدل يف كل انحاء الجنوب والشامل.

تشــغيل العقول واجب وطني...يجب جمــع الكوادر املجربة
واملتخصصة ً
كل يف مجال عملة إليجاد رؤية مستقبلية قصرية
األمد وهي املهمة وامللحة اليومية املتعلقة بحياة الناس اليومية
ومتوسطة األمد وهي
ذات املهامت العاجلة والتي ال تحتمل التأجيل ألكرث من عام
وطويلــة األمــد واملتعلقة مبســتقبل الجنــوب ورؤيته
املستقبلية وترتبط بقدرات وإمكانات هذا الوطن بنظرة ثاقبة
متوازنة بني الرثوة البرشية ورأس املال الجنويب واالستثامر.
وكذلــك بالــروة الباطنية للطاقــة واملعــادن والزراعة
واألسامك...إلخ من الرثوات التي حبا الله بها الجنوب .
يجب أن نبدأ وال ننتظــر فالعامل ينظر إلينا؛ فإن بدأنا بعمل
ملموس عــى األرض ومبا هو متوفر حاليا لدينا نســتطيع
عمله؛ فإن النظرة إلينا ســتتغري ملصلحتنا...أما إذا ظلينا ننظر
اإلذن يأتينا من زعطان أو فلتان؛ فسنخرس ال سمح الله ...أبدأوا
وبركة
الله تحيط بكم؛ فهذه أرضكم وهــذا بلدكم فأنتم أصحاب
الحق
مل تعتدوا عىل أحد ومل تستولوا عىل أرض أحد ...ومل تأكلوا
ثروة أحــد أنتم يف أرضكم تحاولون الخروج من عنق الزجاجة
التــي وضعوكم فيها شــياطني اإلنــس ليحكمونكم بالظلم
وينهبونكم بالبلطجة ويقتلونكم باألسلحة التي اشرتوها من
ناتج ثرواتكم البرتولية وغريها ...ابدأوا وسريوا لألمام وعني
الله ترعاكم وشعبكم الجنويب يحيط بكم .

إن البيــان الصــادر عــن املجلس
االنتقايل الجنــويب يف يوم الخميس
 15أغســطس عقب مليونية التمكني
والثبات املؤيدة انتصار عدن  ،املطالبة
قيادة االنتقايل الجنويب بعدم التنازل
عن تلك االنتصــارات  ،وعدم الخضوع
ألي ضغــط إقليمي أو دويل قد يحاول
إعادة الفســدة واإلرهابني والناهبني
واملرشعنيــن لالحتالل إىل عدن تحت
أي مسمى .
كل ما احتواه ذلك البيان من مقدمة
واسرتاتيجية سياسية واضحة املعامل
املســتوحاة من طموحــات وأحالم
واســتحقاقات أبناء الجنوب  ،وتعهده
الكامل يف تنفيذهــا وجعلها حقيقة
عىل الواقع الجنويب تؤكد تأكيدا مطلقا
ليس فيه لبس أو شك أو تهاون...
إن االنتقايل الجنويب قد اســتطاع
أن ينتقل من كونــه كيانا نضاليا إىل
أن يكون ســلطة فعلية حقيقية عىل
األرض  ،دون منازعة ودون مشــاركة
أليّ طرف سيايس آخر ميثل ماتسمى
الرشعية اليمنية أو أي دولة أخرى ،وبه
أيضا يكون االنتقايل قد وضع نفســه
يف موضــع الدولة املســتقلة وعىل
عاتقه تكمن مســؤولية إدارة جميع
شــؤونها بقدرة فائقة  ،ووفق تنفيذه
جميع التزاماته التي أوردها يف بيانه
 ،وهذا يبني صدق وإخالص االنتقايل
يف نضالــه خالل الفــرة التي عقبت
تأسيسه  ،كام يبني صدق إقدامه عىل
إقامــة وبناء دولة جنوبية مســتقلة

حديثة ومستقرة .
إىل جانب ذلك يكون البيان قد حسم
األمر مسبقـ ًـا يف تلبيته ألي دعوات
إقليمية أو دوليــة إىل التحاور أو إىل
التفاوض أنها ســتكون عىل أســاس
اســتعادة الدولة الجنوبية واالعرتاف
بهــا فقط  ،واليكون هنــاك أي نجاح
ألي تحاور أو أي تفاوض بغري تحقيق
ذلك  ،وهذا بحد ذاتــه يكون قد قطع
نهائيا بصيص األمل عىل ماتســمى
الرشعية يف التحاور مع االنتقايل عىل
أساس عودتها إىل العاصمة الجنوبية
عدن ملامرســة عملها كام كانت عليه
يف الســابق  ،وهذا يعني أنه الميكن
أن يكــون هناك تحــاور مبارش بني
االنتقايل وبني ماتسمى الرشعية .
كــا أن البيــان قد قطع الســبل
عــى كل املرتبصني وكل املتســلقني
وكل الحاقديــن وكل الفتانــن من أن
يجدوا فراغــا أو مكانا يســتطيعون
من خاللــه مامرســة هواياتهم يف
التدليــس والتحريــش والتحريــض
وإذكاء فتنــة املناطقية  ،أو من اتخاذ
القضيــة الجنوبيــة هــدف لرضب
الجنوبيــن بعضهم ببعض  ،لحيث إن
بيان االنتقايل قد احتوى وشمل عىل
كل املتطلبــات والحاجــات واألهداف
الوطنية و الخدميــة  ،ووضع الحلول
واملعالجات لكل املشــاكل الشــائكة ،
وااللتزام بتنفيذها وتحقيقها مبا يلبي
رغبات وتطلعــات كل الجنوبيني دون
انتقاص من أحد او فئة أو منطقة .
ومبا إن بيان االنتقايل قد شمل عىل
أشياء ورغبات شعبية ووطنية كبرية
جدا قد تغنت بهــا حكومات وأنظمة
ســابقة إال أنها فشلت يف تحقيقها ،
فإن املهمة أمام االنتقايل ليس سهلة
وال بســيطة؛ لهذا فإنــه يتطلب منه
ومن قياداته املحلية الكبرية والصغرية
ومن عامة الجنوبيني أن يبذلوا أقىص
جهدهم حتى اليفشلوا  ،وأن يكونوا يد
واحدة يف تكاتفهم وتعاونهم .

