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شرعية الفنادق
ونكران الجميل!

د .خالد القا�سمي
حينام يكون رد الجميل بالبيان الذي
جاء يف األمس مــن حكومة الرشعية
وشــكواها لإلمارات يف األمم املتحدة
بأنها تدعم ما سمته مبيليشيا املجلس
االنتقايل .
فهذا أمــر مرفوض ومــردود عىل
رشعية الفنــادق التي حولــت عملية
تحرير اليمن إيل عملية ارتزاق ألعضاء
حكومتها .
لقد اســتنزفت دول التحالف ماديا
وعســكريا طوال خمس سنوات وتريد
اســتنزافهم لسنوات وســنوات أخرى
وحولت مساعدات دول التحالف للشعب
اليمني املكلــوم إىل ثــروات ألعضاء
حكومتها يف البنــوك األوروبية عىل
حساب معاناة الشعب اليمني .
حان الوقت ألن نقول لهذه الرشعية
املتهالكــة :إنكم مل تحرروا شــرا من
أرضكم وكل ما تــم تحريره يف مأرب
والســاحل الغريب وصعدة بفضل الله
ودعم التحالف واملقاومة الجنوبية ومن
حق شعب الجنوب بعد أن حرر أرضه أن
يستعيد مؤسساته املدنية والعسكرية
التي ســلمتها رشعيتكــم للجامعات
اإلرهابية ..كام يحق له استعادة دولته
املســلوبة بقيادة من اختاره ممثال له
وهو املجلس االنتقايل الجنويب.

حينما ترى المتناقضات ال تتعجب من طول األزمات!.
حينام ننتقد بعض املواقف
واملتناقضات ليــس املقصود
أننا نعتقد إن فهمنا أفضل من
غرينا ولكن للتذكري بأن إصالح
أي خلل يبدأ من مغادرة الفهم
الخاطئ لــه وأن الذي هو بعيد
عن موقع القــرار قد يتيح له
التفكري الهادى رؤية مااليراه
صانع القرار...
1ــ لعلكم تتابعون مواقف
بعض أطــراف الرشعية حيال
مايجري من تطــورات وهي
تطالب املجلــس االنتقايل أن
يرتاجــع عن الخطــوات التي
أقدم عليهــا إىل ماكانت عليه
قبل  10أغسطس ويعلن عودته
ومن معه من قــوات وحلفاء
إىل مقاعدهم السابقة وال كأن
يشء حصل!
باللــه عليكــم هــل هناك
ســيايس عاقل يتصــور أن
الطرف الجنــويب انتقايل أو
غريه لو كان محله سيقبل بهذا
الرشط قبل أي حوار وهو يعلم
أنه لــو كان مبقدوره منع تلك
التطورات وعودتها إىل ماقبل
حدوثها ملا انتظــر حتى تصل
األوضــاع إىل ماوصلت إليه...
فكيف ميكن العودة إىل ماقبل
أي حدث إذا كان الحدث نفسه
كان سببا فيام حصل بعد ذلك
من تطورات مل تستطع أطراف
الرشعية التعامــل معها قبل
حدوث التصعيد أو لرمبا كانت
بعضها عــى قناعة برضورة
حدوث بعض التطورات إلعادة
ترتيــب امللفات بتنســيق مع
البعض الخارجي.
2ــ كذلــك مــن الطريف
باملقابــل أن نــرى لدينــا يف
الجنوب أو نسمع من يستنكر
قرار الحكومــة بتعليق عملها

علي بن �شنظور
يف عدن وطلبها بعدم التعامل
مع تطــورات عــدن وموقف
الحكومة ضد االنتقايل أو من
يدعمونه..
هل معقول وصــل البعض
منــا وأقصــد مــن يفهمون
بالسياســة إىل عدم التفريق
بني موقــف الحكومــة الذي
ســيكون غريبا لو مل تتم هذه
التطورات وموقفها بعد حدوث
هذه التطورات!..
�يإخواين حفظكم الله من
الطبيعي ألي حكومة أو سلطة
سقطت سلطتها أو ُنفيت عن
مكان تواجدها
أن تتبنــى مثل هذه املواقف
ضد مــن تختلــف معهم فهل
كنا نتوقع أن الحكومة ستعلن
ترحيبيها مبــا تم من خطوات
وتطلــب منــا يف الجنــوب
التعاون مع املجلس االنتقايل
الستكامل ماتبقى منها ؟!.
الحكومة متثــل اليمن كله
وليس الجنــوب ومن الطبيعي
أن نســمع ردود فعــل ضد ما
حدث يف عدن مــن أي طرف
فيها.
ولكــن ليس مــن العقل أن
تطلــب الحكومــة أن تعــود
األوضاع يف عدن إىل ما كانت

عليه قبل  10أغسطس!..
من أجل ذلــك وعند حدوث
أي حــدث ســيايس وميداين
كبري ,كنا ومازلنــا نتوقع أن
لدى الجميع تصوراتهم لكيفية
التعامل مع التطــورات بعيدا
عن املفاهيم الخاطئة واملواقف
التي التزيد غــر املواطن يف
معاناته وتعقيد معيشته.
فاملجلس االنتقايل أتصور
وهذا توقع منــي أن كل ملف
جاهز لديه لكيفية التعامل مع
ردود الفعل فيه وماهي الحلول
ملستجداته عىل افرتاض أن ما
حدث مل يكن ردة فعل خاطفة
بل مدروسة.
من خالل تحمل مســؤولية
توفري خدمات املواطن ووضع
البدائل ألي خلل كتوفري وقود
الكهربــاء وبقيــة الخدمات
واملرتبات والنفقات التشغيلية
ملؤسســات الدولة ,واذا مل يتم
ذلك فهذا يعني أننا يف الجنوب
ال نختلف عن السلطة يف آليات
العمل .
والحكومة كنــت أتوقع أن
لديها تصورات لكيفية التعامل
مع التطورات بعيدًا عن منطق
أعيــدوين إىل مــكاين األول
وأعيدوا يل كل يش ٍء كام كان !
دون تقديــم حلــول تقنع
الطــرف الجنــويب وكأننا يف
لعبــة لألطفال مــع التقدير
لبعض شــخوصكم .الشعب
مل من املــايض وينتظر منكم
الحلول!..
وإذا مل يتم ذلك فأفضل لكم
الجلوس يف الرياض
وترك الجنوب وشأنه ليديره
املجلس االنتقــايل ورشكاؤه
حتى تنفرج األزمة يف اليمن .
والله من وراء القصد

الرجل االستثنائي و اللحظة االستثنائية

متر يف حياة الشعوب واألفراد لحظات
اســتثنائية ورجل تجعل منــه الظروف
والشخصية استثنائيا ،ونحن يف جمهورية
اليمن الجنوبية الشعبية مرت بنا لحظتان
اســتثنائيتان  .أولها كان يف ثورة أكتوبر
 1963وهــي بعد قيام ثورة ســبتمرب يف
اليمن الشــالية التي عربها متكنت مرص
عبد النارص من دعم شــعبنا وثورتنا حتى
النرص يف  1967ووجــد رجال ولكنهم مل
يكونوا اســتثنائيني ألسباب عدة ال مجال
لذكرهــا ويف هذه األيــام وخصوصا عند
سيطرة الحوثيني وتواجد التحالف العريب
وجدت لحظة استثنائية ستؤدي الستعادة
دولة الجنوب جغرافيا وسياسيا ويف هذه
املرحلة وبذات يف  2015ظهرت شخصية
استثنائية مل يعرف مثلها الجنوب منذ ثورة

أكتوبر 1963هذه الشــخصية
والقانون والعدالة االجتامعية
هي الرئيس عيدروس قاســم
واملواطنة املتساوية
الزبيدي هذه الشخصية حظيت
أيهــا الرئيس إنــك مل تعد
بحب و قبول وشــعبية امتدت
ضالعيا وال لحجيا وال زبيديا؛
عىل كل تــراب الجنوب ولهذا
بل أصبحت قاسام مشرتكا لكل
يعد الرئيس عيدروس شخصية
الجنوب أرضا وإنسانا فبمقدار
استثنائية وهذه املكانة تتطلب
حب الشعب لك وثقته بك يكون
منه مهام اســتثنائية جسيمة
عليك أن تعمل عىل تحقيق ما
طالل الأمني
تتمثل يف تحقيــق طموحات
من أجله قدم الشــعب قوافل
وآمال هذا الشعب الفطري الذي
الشــهداء والجرحى واألرسى
أعطى الرئيــس عيدروس هذه
واأليتام واألرامل والفقراء فهل
امليزة التي مل يعطها لغريه حتى اآلن فعىل تعي سيدي الرئيس ما أنت مقبل عليه وحد
كاهله دماء الشهداء وعذبات األرسى وآالم علمي أنك تعــي ولكني أحببت تذكريك ولك
الجرحى.
يف الرسل واألنبياء قدوة ومثل فقد ذكرهم
أيهــا الرئيــس إن الشــعب وضع يف الله وهم ليســوا بغافلني .والله من وراء
شــخصك كل أحالمه يف بناء دولة النظام القصد .

المقال االخير

انقالب الرئيس
هادي!
د.عيدروس النقيب
تعالــت الكثري من األصوات التــي ترصخ نيابة عن
أطراف سياســية معروفة ،ويتهــم أصحابها الرئيس
هادي ،وبعضهــم أضاف التحالف العــريب (اإلمارات
والســعودية) بأنهم جميعا وراء األحداث التي شهدتها
عدن األســبوع املايض والتي يســمونها انقالب ًا ،وقال
بعض هــؤالء أن الرئيس هــادي هو القائــد الفعيل
لـ"االنقالب".
وكان بعضهــم قد لوح بأن عــى الرئيس هادي أن
يتخذ موقف ًا واضح ًا من الجنوبيني واملجلس االنتقايل
" وإال فإننا سنتمم يف صنعاء " وطبع ًا املقصود صنعاء
الراهنة وليس بعد تحريرها .
أحد الزمالء الطيبني قال يل :هــؤالء مجانني ،قلت
له  :ال يا صديقي ال يوجد مجانني سياســيني بدرجات
مستشار يف وزارة أو من حملة الشهادات األكادميية،
هؤالء يشتغلون بإيعازات من مراكز عليا تحيط برئيس
الجمهورية وتتحكم يف صناعة أغلب قراراته ،والهدف
ابتــزاز الرئيس بأنه ما مل يقاتل معهم أهله يف الجنوب
فإنهم سيضيفونه إىل قامئة االنقالبيني ،ويف نظرهم
أن املليون متظاهر يف ســاحة الحرية يف خور مكرس
يوم الخميس  15أغسطس هم انقالبيون وميثلون ستة
ماليني انقاليب جنويب.
قالت العرب قدمي ًاَّ :
ذل من ال سفيه له !
وإخواننا يطلقون " مجانينهم" ليطلقوا الشــتائم
ويطرحوا الطلبات عىل صيغة أوامر لرئيس الجمهورية،
فإن أصابت فالنتيجة ستخدم من أوعز ،وإن خابت فمن
أطلقها مجنون وال جناح عليه.
ما دار يف عدن مل يكن يتمناه أحد وخصوص ًا ما يتعلق
باملواجهات املسلحة ،لكن كل العامل يعرف أن الرشعية
ســيطر عليها طرف ســيايس ال يتورع عن استخدام
كل يشء مــن أجل تحقيق أجندته وحده دون ســواه،
وال بأس أن يســتخدم وجوه جنوبية ممن حباهم الله
بفائض من الحامقــة والعنرتيات ،حتى لو تحالف هذا
الطرف النافذ مــع الجامعات اإلرهابية التي رعاها منذ
ما قبل 1994م وأطلقها عــدة مرات عند الحاجة إليها،
ويف الجنوب ال توجد ال أرضية سياســية وال حاضنة
اجتامعية وال قبول شعبي لهذه األجندة ،وميكن لهؤالء
أن يصنعوا ألنفسهم قدر ًا ولو ضئي ً
ال من االحرتام إذا ما
أقروا بجرامئهم يف حق الشــعب الجنويب واعتذروا له
وتنازلوا عام اغتنموه من مســلوبات ومنهوبات فاقت
عرشات املليارات ،وأنصتوا ولو مرة واحدة لصوته املعرب
عن حقه التاريخي املرشوع.
أطــرف تعليق عىل قــرار الرئيس هادي بتشــكيل
لجنة ملعالجة ما حصل يف عدن األســبوع املايض من
مواجهات مســلحة برئاسة عيل محســن وعضوية
سلطان الربكاين ومعني عبد امللك واملقديش وامليرسي
وغريهم  ،تلقيته من شخصية عدنية ساخرة قال فيه:
مفروض الرئيس يضم إىل عضوية اللحنة عبد الوهاب
الديلمي وعبــد املجيد الزنداين ،ولــو فوقهم عبد الله
صعرت مش بطــال  ،وواصل :أهل عدن يعلم الله كم هم
"خورانني" لهذه الوجوه السمحة ذات السمعة الطيبة.
وتعليق آخر قال صاحبي فيه :هادي ســوى مثل لو
قام األمني العام لألمم املتحدة بتشــكيل لجنة للتحقيق
يف انتهاكات إرسائيل ضد الفلســطينيني وخىل عىل
رأسها أو عضو ًا فيها نتنياهو.

