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لماذا علقت
حكومة الفساد
اليمنية أعمالها
في عدن ؟!

د .حسني مثنى العاقل *

يف اعتقــادي بأن تعليــق حكومة
رشعية النهب والفســاد اليمني أعامل
وزاراتها يف عدن ،يعد دليال قاطعا عىل
سقوطها وإفالسها وعىل صحة تجردها
من القيم األخالقية واإلنسانية.
وهي بهــذا التــرف املقيت وغري
املســؤول تؤكد اعرتافها بــأن ما كانت
تقوم به خالل الســنوات املنرصمة ليس
ســوى مامرســة اللصوصية لرسقة
موارد الجنــوب املالية ،وافتعال األزمات
الخدماتيــة ،واالختناقــات التموينية،
لتعذيب ســكان محافظــة عدن بصفة
خاصــة ومحافظات الجنــوب املحررة
بصفة عامة .
ونتيجة هذا الترصف الهمجي لحكومة
الفســاد ،فعىل أبناء الجنــوب العريب
أن يكونوا عىل علــم وبينة ،بأن الهدف
الحقيقي من تعليق الوزارات نشــاطها
وهــروب وزرائها إىل عواصــم البلدان
العربية والعاملية .هو مــن ناحية (:)1
فرصتهم يف استثامر ما استطاعوا نهبه
من أموال ضخمــة يف عواصم البلدان
التي ســيقيمون فيها .ومن ناحية (:)2
هو محاولة إخفــاء فضائحهم وجرائم
أفعالهم التي ارتكبت من قبل عنارصهم
اإلرهابية يف العاصمــة الجنوبية عدن
 .ومــن ناحية ( :)3هــو وضع املجلس
االنتقايل الجنويب أمام أعباء ومشكالت
محارصا
عســرة ومعقدة ،ســتجعله
ً
باألزمات املتفاقمة ،التي بحسب مخطط
حكومة الفســاد ،قد ال يستطيع وضع
الحلــول العاجلة لتجاوزهــا .وبالتايل
ســيفقد االنتقايل شعبيته الجامهريية
التي ترى فيه املنقــذ ملعاناتها املرتاكمة
واألمل ملنشــود به الســتعادة دولتهم
الجنوبية املستقلة..
وعليــه :نهيــب مبناضيل شــعبنا
األوفياء وأبنائه وكــوادره الرشفاء ،إىل
اســتنهاض قدراتهم العملية واإلبداعية
وبجهودهــم املتفانيــة ملواجهة هذه
املشــكالت واألزمات الخطــرة ،التي
تتطلب مــن الجميع الصــر والتحمل
خالل هذه املرحلة اآلنيــة ...عىل الرغم
من ثقتنا بأن قيــادة املجلس االنتقايل
بعون الله تعاىل وبسخاء دعم األشقاء
الكرمــاء يف دول التحالــف العــريب،
وباهتــام الــدول الكــرى الصديقة
املتطلعــة لعالقــة الرشاكة السياســة
واالقتصادية مع دولة النظام والقانون
والعدالة واملســاواة الجنوبية املنشودة،
سوف يعمل بتفاين وإخالص مستخدما
مختلف الطرق الحاســمة!..؟ .ومتبعا
األساليب املرشوعة والقانونية ،للخروج
من كل هــذه األزمات املوروثة واملعقدة،
خصوصا وأن املجلس االنتقايل الجنويب
لديه اليوم خارطة طريق واضحة املعامل،
وميتلــك رؤية واقعيــة إلدارة األوضاع
العامة ،عىل مستوى حارض ومستقبل
شــعبنا الجنــويب ،ومبشــيئة الله لن
تطول فرتة معاناة أبنــاء الجنوب ،من
عواقب األزمات املفتعلة لحكومة الفساد
واالستبداد واإلرهاب اليمنية .وعىل الله
فليتوكل املتوكلون..
*عضو الجمعية الوطنية الجنوبية
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تجميل لواقع مرير!

جهاد عوض
ظل املواطن يف حــرة وحرسة من أمره,
ملا يســمعه ويردده بعض الكتاب من متجيد
للرئيس عبدربــه وحكوماته املتعاقبة ,وهو
يعاين ويقايس ظــروف الحيــاة املوحلة,
بشــتى أنواع القهر والحرمان من أبســط
مقوماتها الطبيعية ,حــن الكهرباء واملاء
وحني آخــر أزمة مشــتاقات نفطية وتردي
خدمة االتصاالت ,وارتفاع األسعار الحار عىل
جيوبهم ومداخيلهم البســيطة واملتواضعة,
كحــرارة الصيــف امللتهبة والقاســية عىل
أجسادهم الضعيفة.
ظل يف الخمســة األعوام يسمع ويشاهد

باستغراب ودهشــة ,فواصل السدح والردح
املدفوعة مســبق ًا ألصحابهــا ,من أصوات
تجايف الحقيقة الدامغــة الواضحة وضوح
الشمس يف كبد السامء ,وهي تحاول تج ّمل
وتزين رجال وأعامل املرحلة وفرتتهم الزاهية
بشتى أنواع الفســاد والتسيب واملحسوبية,
التي أرهقت املواطن العادي وعصفت بالبلد
إىل مستويات متأخرة من التخلف والتقصري
من الخدمات األساسية والرضورية ,التي مل
تشهد عدن لها مثيل يف تاريخها الطويل .
ال خالف عند الكثرييــن من صرب الرئيس
عبدربه وســعة صدرة ,وهو يقود البالد يف

للمتباكون على الجنوب
نقول لهم..

فيصل السعيدي
الجنوب وأبنائه تعرضــوا للحرب الظاملة
يف العام 1994م وتحول الجنوب من رشيك
بالوحدة اىل محتل من قبل الشامل .
2017م انطلق مشــوار املــارد الجنويب
للتخلص من االحتالل .
2011م ثورة 11فرباير لتغري نظام صالح
يف صنعاء  ،واســتمرار الحراك الجنويب يف
ثورة التحرير  ،وخوفكــم ان يعلن الجنوب
دولته املســتقلة  ،قمتم باالستعانة بتنظيم
القاعدة وانصار الرشعية للسيطرة عىل ابني
وشبوه وبعض مناطق الجنوب .
الحراك الجنويب السلمي افشل االنتخابات
الرئاسية بالجنوب

اســتثناء الجنوب يف مؤمتــر حواركم
الوطني  ،ومل تشــمله املبــادرة الخليجية ،
اعتقاد ًا منكم بان الحوار سيعطيكم الحق يف
الحكم .
استطاع الحويث بالتحالف مع عفاش من
افشال مخططكم .
هرب االصالح وقادته من عمران وصنعاء
دون مقاومة تذكر وهرب هادي وشــلته اىل
عدن وتم تسليم صنعاء والشامل اىل الحويث
.
ً
وعنــد اقتحام الجنوب عســكريا وبقوة
الســاح  ،هرب هادي وشــلته اىل الرياض
 ،وتــرك ابناء الجنــوب يدافعون عن ارضهم

انتصرت أبين

ا  .محمود الردفاني
أبني تنترص بأبنائها امليامني والشــجعان
بقيــادة عبداللطيف الســيد وحــزام أبني
ومقاومته الذين يحملون املرشوع الجنويب
العريب  ..انترصوا أبناء أبــن الذين رفضوا
املــروع اإلخونجــي الداعــي القاعدي
املسمى بالرشعية .
انترص أبناء أبني ملحافظتهم أوال وللجنوب
ثان ًيا .
تلك املحافظة األبية التي رفضت االنصياع
لإلرهاب رغم الرتكيز من قوى الرش الشاملية
عىل إلباســها ثوب اإلرهاب مع شقيقتيها

شبوة وحرضموت .
لكن األبينيني شــكلوا حزامهــم األمني
كغريهم من أبناء الجنوب ذلك الحزام الواقي
الذي تكفل بطــرد اإلرهاب اآليت من البيضاء
ومأرب طردوه من تلك املحافظة الشامخة ..
وألن مرشوع الرشعيــة اإلرهايب لن يكل
ولن ميــل يف زرع اإلرهــاب يف املحافظة
فقد استمرت تلك القوى اإلرهابية يف إيجاد
حواضن لإلرهاب وتجميعه يف أبني من جديد
تحت مســميات رشعية كام فعلت يف عدن
مبا تسمى باأللوية الرئاسية...

فرتة عصيبة وصعبة ,متحمال تركه ثقيلة من
األلغام واألزمات ,التي الشــك تجعل أي قايد
يجد صعوبة بالغــة يف أدارتها والخروج بها
إىل بر األمان .
ولكن هذا ال يعفيه ويوجد له العذر الكايف
واملــرر املقبول عن تحمل املســؤولية ,وأن
يرتك األمور واألوضــاع أن تصل إىل الحالة
املزرية التي وصلت لها عدن واملناطق املحررة
األخرى,
ميكــن لإلنســان أن يتغــاىض ويتحمل
القصور الجزيئ هنا أو هناك ,ولكن أن تجتمع
هذه أو عىل أقــل أكرثها مع بعض يف وقت
واحد وعىل مراحل زمنية متواصلة ,فهذا ما ال
ميكن قبوله والصرب عليه ,خاصة أن عدن من
املناطق الحارة وتشــهد رطوبة عالية ,تجعل
الحياة شــاقة وصعبة فيها ,لهــذا املواطن
أصبح ال يهمه ويعنيه من يحكم ويجلس عىل
رئيسا ,الذي يعنيه ويطلبه
الكريس وزيرا أو
ً
األمن والســام ,وتوفر الخدمات األساسية
ليعيش وأرسته حياة آمنه وكرمية ,بعيدا عن
تطبيل أعالمي يجايف الحقيقة ,وتجميل يزيد
ويضيف الصورة مرار ًة وقبح ًا .

بصدور عارية  ،اىل ان تدخلت دول التحالف
العريب وتحقق النرص بفضــل الله وبفضل
التحالف وعزمية ابطال الجنوب .
وانتقلت املعركة مبــارشه مع الجامعات
االرهابية املســلحة التابعة لألخوان وانترص
ابنــاء الجنــوب االبطال وكان للســعودية
واالمارات الفضل بعد الله سبحانه وتعاىل .
انتقلت املعــارك اىل خارج حدود الجنوب
 ،وتم تحرير الســواحل وصو ًال اىل محافظة
الحديدة  ،وايضا ابناء الجنوب يشاركون يف
معارك الرشف والبطولة يف صعده والجوف
والحد الجنويب للسعودية وانتم ماذا فعلتم .
وحني اراد الجنوبيني ان يحكموا بالدهم
 ،ألنكــم مل تقدمــوا لهم غــر االغتياالت
واالرهاب املنظم  ،نسمع رصاخكم وعويلكم
مثل الكالب املســعورة  ،دون خجل او مالمة
 ،وتطالبون بالوحدة وبالدكم تحت ســيطرة
الحوثيني وانتم يف فنادق الرياض ومراقص
تركيا وشــاليهات القاهرة  ،وعىل قولة املثل
املرصي القائل اليل أختشوا ماتوا .
روحوا يف ســتني مليون داهية يا أشباه
الرجال .

صناعة معسكرات وهمية للرشعية ولكنها
تأوي بداخلها
اإلرهاب ...وهنا يصبــح اإلرهاب رشعي
وبتوقيع األحمر واملقديش لكن أبني الجنوبية
األصيلــة تنبهت لذلك وطــردت اإلرهاب من
أبني بأبنائها امليامني من الحزام األمني ألبني
العزيزة ..وستنعم أبني بالخري بعد أن لفضت
الرش وإىل غري رجعة إن شاء الله وانترصت
أبني ألبني وللجنوب...
انتــرت أبــن للمــروع الجنــويب
الستعادت دولة الجنوب وفك االرتباط...
وانترصت أبــن عىل املرشوع اليمني لظم
الفرع لألصل أي ظم الجنوب للشــال ..عن
طريق مرشوع األقاليم الستة .
مربوك أبــن انتصــارك ..مــروك لكل
الجنوب انتصار أبناء أبني عىل اإلرهاب وعىل
املشاريع املنقوصة يف ظم الجنوب للشامل..
وإىل مزيــ ٍد من االنتصارات رشقـ ًـــا حتى
تحرير كل شــر من أرض الجنوب من دنس
االحتالل اليمني ومشاريعه االستعامرية عىل
الجنوب.

