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جسامة التضحيات لعظمة
األهداف والغايات
عادل العبيدي
عندما انتهى مرشوع حلم الوحدة اليمنية
بالنســبة للجنوبيني يف ســنينه األوىل بعد
أن تحول إىل جحيم أحرق حياتهم يف شــتى
مجاالتهــا ونواحيها  ،معــه تبدلت األهداف
والغايــات الجنوبيــة وتحولــت إىل كيفية
اســتعادة الدولة الجنوبية والحفاظ عليها ،
وكل ذلك بسبب خيانة الطرف اآلخر (الشامل)
الذي ســخر كل يشء فيــه ملحاربة الجنوب
 ،الذي مــازال إىل اليوم وهــو يظهر عداءه
الرصيــح وحقده الدفني ضد الجنوب بنفس
تلك األدوات وبنفس تلك االساليب السابقة .
هذه األهداف والغايات الجنوبية العظيمة
املتجلية يف الخروج من النفق املظلم ملا تسمى
بالوحدة  ،املتجهة جنوبا نحو استعادة الدولة
الجنوبية  ،مل يكن الوصول إليها باألمر السهل
 ،لوال الله ثم جسامة التضحيات الجنوبية التي
قدمت وبذلت يف سبيل تحقيق ذلك  ،ويف زمن
كان األعداء فيه أشد قبضة وقوة عىل الجنوب
وشعبه وقيادته مام نحن عليه اليوم من حال
ومن زمن اســتطعنا فيه أن نتخلص من تلك
القبضة وتفتيت تلك القوة لألعداء  ،ومل يبقى

منها غري اليسري  ،التي أمامها ولها يجب أن ال
نحتقر قلتها أو ضعفها برتاخ وتســاهل منا ،
بل يجب علينا أن نواجهها بشد الهمم وإعداد
العدة ليك نقتلعها ومن جذورها من عىل بقية
املحافظات الجنوبية التي يحاول ساسة تلك
القوة العسكرية الشاملية رشعنة تواجدها و
التشــبث للبقاء فيها بتفسرياتهم الفاضحة
واملغلوطة ملا يخــرج عن دول التحالف او عن
اململكة السعودية نفســها او عن السعودية
واإلمارات من بيانات سياسية مشرتكة أو غري
مشرتكة .
ما نطمح إليه اليوم من االنتقايل الجنويب
الذي استطاع أن يجعل من قضيتنا الجنوبية
قضية إقليمية دوليــة مهمة جدا  ،لها دورها
املحــوري يف حل كافة املشــاكل اليمنية بل
ومشــاكل املنطقة العربية عموما إذا ما كان
حلها مســتجابا ملطالب الشــعب الجنويب
يف اســتعادة دولته  ،هــو أن يكون تفاوض
او تحاور االنتقايل مع ما يســمى الرشعية
اليمنية  ،نابعا من مواصلة ثباته يف الســر
نحو بلــوغ تحقيق تلك األهــداف والغايات

عاجل  ..إلى من يهمه
األمر !
علي منصور أحمد
رسا وعلنــا  ،يؤكد قادة املجلس االنتقايل
دومــا  ،ممــن ســمعنا وما نزال نســمع
ترصيحاتهم الرسمية  ،او ممن نلتقيهم يف
لقاءات رسمية او خاصة  ،يؤكدون متسكهم
الجاد برشعيــة الرئيس هادي  ..ولتفعيل ما
تم االتفاق عليه بتنظيم التعاون العســكري
واالمني واالســتخباري املرشك للبدء بتفعيل
وتوحيد مركز القيادة والسيطرة املشرتكة.
يبدو أن الرشعية اليمنية أوقعت نفســها يف
ورطة يف اآلونة األخرية بعــد تحرير الجنوب
عىل يــد مقاومته البطلة  ،بل أوقعت نفســها
يف حرب صيف  ، 94وهنــاك دالئل عندما كان
عفاش يعطــي أوامره وبصوت عــال بتحريك
الســاحف ويقصد بذلك القوى اإلرهابية التي
تشارك معه يف قتال الجنوبيني والتي جاء بها
من افغانســتان ؛ يضاف إىل ذلك اإلرهابيون
اليمنيون من اإلخوان املســلمني والذي زعم أنه
يقوم بتأهيلهم ،لكن اتضح فيام بعد نواياه يف
احتالل الجنوب .
لقد انكشف مؤخرا عندما زحفت قوات عيل
محســن من مأرب صوب محافظة شبوة يف
أغســطس من هذا العام ومــا حصل يف عدن

ومبا ان اللواء الركن فضل حســن محمد
قائد املنطقــة العســكرية الرابعة املعروف
بتاريخه النضايل املــرف  ،ودوره القيادي
وامليداين املحوري يف قلب املعركة واملشهود
به من قبــل الجميــع  ،يف عاصفة الحزم
 ،وعالقاتــه الوطيدة بقيــادة قوات تحالف
عاصفة الحزم  ،وحنكتــه القيادية املقتدرة
 ،وســمعته الوطنيــة واالجتامعية الطيبة

الجنوبية واســتكاملها مبا يوازي جســامة
التضحيات التــي قدمت وبذلت يف ســبيل
الوصول إىل تحقيقها .
ما تســمى الرشعية ستحاول بكل طاقتها
وجهدها االســتمرار يف مراوغتها وغدرها
وخيانتهــا ألي بيــان او نــداء يدعوها إىل
الجلوس مع االنتقايل للتحاور  ،وســتحاول
أن متيل عــى األشــقاء يف دول التحالف ،
إن الخــاص من إنقــاب الحوثيني وتحرير
املحافظات الشــالية منــه ال يكون إال عن
طريقها هي  ،وإنه ال يكون ذلك إال بتمكينهم
السيطرة عىل املحافظات الجنوببة  ،وهنا قد
ترضخ دول التحالف او الســعودية منخدعة
إلمالءاتهم  ،فتحــاول الضغط عىل االنتقايل
أن يتخىل عن بعض مبادئه يف التحاور حتى
القضاء عىل الحوثيني نهائيا .
لهذا عىل االنتقــايل الجنويب أن ال يخاف
مــا يكون من تجــاذب دويل او إقليمي أثناء
التحــاور أو قبله التي قــد تتدخل وبقوة يف
حل كم املشــاكل العالقــة يف اليمن  ،وعليه
أن يتمســك وبقوة يف بلوغ أهداف وغايات
الشعب الجنويب حتى ال تذهب سدى جسامة
التضحيات التــي قدمها ســابقا  ،التي تعد
جزء منه  ،هذا الشــعب الذي أثبت ومن خالل
اســتجابته املطلقة لدعوة االنتقايل الجنويب
يف االحتشاد املليوين إىل ساحة العروض يف
مليونية الثبات والتمكني وإىل ساحات املعال
واملكال وسقطرى يف مليونية الوفاء لإلمارات
إنه مازال عىل أشــد قوته يف متسكه السري
حتى بلوغ تحقيق أهدافه وغاياته املتمثلة يف
استعادة دولته  ،وإنه مستعد لتقديم املزيد من
الفداء والتضحية .
والواسعة.
يعترب حاليا اعىل قائد عســكري ميداين
ميثل رشعية الرئيــس القائد االعىل للقوات
املســلحة ورئيس اللجنة العسكرية واالمنية
يف العاصمة عدن واملناطق الجنوبية املحررة.
ما يستوجب من قيادة املجلس االنتقايل
ومؤسســاته االدارية و العسكرية واالمنية
وقوات الحزام االمني وقيادة قوات التحالف
العريب  ،والســلطات املحلية  ،وضع اياديهم
بيده  ،واحرتام وتنفيذ اي توجيهات رسمية
تصدر من قبله  ،يف مجال اختصاصه كرئيس
للجنة االمنية يف العاصمة عدن  ،واعتامدها
وتنفيذها  ،ومنها عىل سبيل املثال ال الحرص
 ،تراخيص حمل السالح للقادة والعسكريني
املختصني والشــخصيات املعنية  ،وتسهيل
حركة وتنقــل الوحدات العســكرية واملدد
القتايل للجبهات  ،يف ظــل غياب الجهات
االمنيــة املعنيــة بذلك  ،لتســهيل مرورهم
وتنقلهم يف اداء مهامهم وواجباتهم اليومية
 ،يف هذه الظروف االستثنائية الحساسة ..؟!

انقذوا كهرباء
عدن قبل فوات
األوان

رياض شرف
ال غناء لنا عن الكهرباء وال يستطيع احد ًا أن
يعيش بدونها خاصة سكان املناطق الساحلية
والحارة حتى وان وجدت البدائل برضه ال غناء
عنها ..وقــد عرفت مدينة عــدن الكهرباء يف
منتصف القــرن املايض قبل أي بلد يف الجزيرة
والخليج ومرت بعدة مراحل منذ إنشــاءها وتم
بناء عدد من املحطات الكهربائية مثل محطات
حجيف وشهناز وبدر واملنصورة وأخري ًا املحطة
الكهرو حرارية ورغم عراقة وقدم هذه املحطات
إال أنها كانت تقدم خدماتها عىل أفضل وجه.
واليوم نجد أن هذه املحطات تعاين الكثري من
األعباء نتيجة األوضاع الحاصلة يف البلد والتي
أدت إىل عــدم توفري ماديت الديــزل واملازوت
وقطع الغيــار الرضورية لها وهذا كله انعكس
عىل قدرتها التشــغيلية وضعف عملها حيث أن
الكمية املستهلكة لتوليد الطاقة من مادة الديزل
لليــوم الواحد ملحافظة عــدن  1700طن وكذا
بالنســبة للامزوت وطبع ًا هذه الكمية لتشغيل
ثالث ســاعات مقابل ساعتني طايف وكلام قل
املخزون زادت ســاعات اإلطفاء .عل ً
ام أن كثري
من دول العامل مل تعد تعمل الكهرباء فيها مبادة
الديزل نتيجة كلفته الباهظة ولجأت تلك الدول
إىل ايجــاد البديل وهو الفحــم الحجري األقل
كلفة.
املؤسســة العامــة للكهرباء ليســت ديزل
ومازوت فقط بل تحتاج إىل قطع غيار وفلرتات
وعدادات والكثري من املســتلزمات الكهربائية
التي ال تستطيع رشاءها يف ظل شحة مواردها
املالية يف ظل تدين مســتوى التحصيل وعدم
التزام الكثري من املســتهلكني للطاقة بســداد
فواتري االستهالك.
ويأيت كل ذلك مع رفــض نائب وزير املالية
رصف رواتــب موظفــي املؤسســة العامة
للكهرباء يف عدن عل ً
ام بأنه يقوم برصف رواتب
موظفي الكهرباء يف جميع املحافظات املحررة
وغري املحررة مبا فيها مــأرب وصعدة وحجة.
ويصادف ذلك مع عــدم توفري الوقود ملحطات
التوليد يف عدن من قبل الجهات املسؤولة.
كل هذه األمور مجتمعة ســوف تؤدي إىل
وضع كاريث يف عدن بالذات وعىل الجميع مبن
فيهم املنظامت الجامهريية ومنظامت املجتمع
املدين العمل وبشكل عاجل ورسيع إليجاد حلول
لهذه املشــاكل التي أصبحــت معضالت يومية
تواجه املؤسســة العامة للكهربــاء وتحد من
قدرتها عىل اإليفاء بتوفري الخدمة للمواطن.

الرشاكة وفضحت الرشعية الحالية والحكومات
املتعاقبة لليمن شامال وجنوبا ووقعت يف الفخ
 ،حيث كانــت الرشعية الحاليــة تحارب تحت
غطاء رشعيــة الرئيس هادي املدعوم من خالل
جامعات إرهابية وهذا ما تم اكتشافه من قبل
الجنوبني وافشاله يف مهده .
اليوم هل تعيد الرشعية الدولية حســاباتها
وتعرف من هو الحليــف والرشيك الفعيل بعد
مقبل نصر شائف
وقوع الرشعيــة اليمنية يف ورطة كبرية والتي
ال يوجد لديها شــعبية يف الجنوب سوى أنها
تقوم بدعم اإلرهاب واملتطرفني وتزعزع األمن
ليس بجديد عىل الرشعية اليمنية ورشاكتها واالســتقرار من خــال حــرب الخدمات ضد
وأبــن خري دليل بتورط الرشعيــة اليمنية مع
مع اإلرهــاب واألحداث األخرية كشــفت هذه الجنوبيني .
اإلرهاب وخالل الحروب الثالثة ضد الجنوب .

الشرعية اليمنية في
ورطة ..

