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ارهاب المنصب

االئتالف االخونجي
المشبوه
د .يحيى عبده الدباني
هؤالء الذين اطلقوا عىل انفسهم االئتالف الوطني الجنويب ليس لهم
عالقــة ال بالجنوب وال بالوطن والوطنية وليســوا مكونا جنوبيا رشعيا
وطبيعيا بحيــث انهم ميثلون رأيا جنوبيا حتــى إذا كان مختلفا او كان
عددهم قليال ولكنهم صناعة اإلصالح والرشعية وقوى إقليمية ليواجهوا
بهم املجلس االنتقايل الجنويب الحامل الرئيس لشــعب الجنوب وقضيته
العادلة وثورته التحررية بحجة انهم جنوبيون كام فعلوا يف حوار صنعاء
حني استنســخوا حراكا ميثل الجنوب ولكن هذه املرة املسألة أخطر ألننا
عىل مشارف استحقاقات جنوبية مصريية.
فاالئتالف ميثــل ثورة مضادة لثورة الجنــوب التحررية معتمدا عىل
القوى التي أرشنا إليها آنفا.
هذه هــي املتاجرة بالقضية بشــحمها ولحمها ومــع هذا يرفضون
التخوين يف بيانهم املدان وماذا عسانا سنختار لهم من اسم او من صفة .
فحني كانوا -وما يزالون -يف احزابهم املعادية لقضية الجنوب قلنا هذا
توجههم وقناعاتهم تبعا الحزابهم ولكن حني يشــكلون هجينا من هذه
األحزاب واملكونات ويســمونه جنوبيا ويسعون إىل متثيل الجنوب زورا
وبهتانا مستقوين بقوى معادية للجنوب وقضيته يف الداخل والخارج ..
فهذا أمر غري أخالقي وخطري ومقرف اىل حد التقزز .
قال تعاىل (فأما الزبــد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث يف
األرض).

عصام مريسي
حق النقد لــكل من يقع الخطاء منه وارد
وممكن يف كثري من األحيان  ،ويكون النقد
قوي ورمبا موجع إذا كان املنتقد شخصية
ليســت ذات مركــز اجتامعــي أو مايل أو
ذو شــخصية مســاملة كام بلهجة الشارع
(مسكني الله) ،أما إذا كان الخطاء واقع من
شخص ذو مكانة اجتامعية أو مالية فرمبا
ال يلتفت ألي خطاء صادر منه ويتعامل مع
سلوكيات تلك الشخصية بالقبول وباعتبارها
من املعقول واملقبول ولرمبا ميتدح عىل تلك
السلوكيات ويشار إليه بالبنان .
إنَّ كثري ممــن يتوىل املناصب والوظائف
الحكومية يعترب الوظيفة مغنم من خاللها
ً
وخاصة
يستغل املواطن ويبتزه ورمبا يرهبه
إذا كانت الوظيفة تتعلــق باألمن والقضاء
ونحن هنــا ال نوجه البنــان باالتهام يف
استغالل الوظيفة واملنصب لكل من يتنسب
إىل الوظائف األمنية يف الرشط والقضائية
يف النيابات والقضاء ولكن لذوي العاهات
واألمــراض وممــن يشــعرون بالنقص
فيتخذون من الوظيفة التــي يقومون بها
سبيال لالستشفاء من العاهات التي يعانون
منهــا وهم يف ذلك ميارســون ارهاب ض َّد
الضعفاء وممــن تلجئوهم الظروف ليقعوا
فرائــس ملثل أولئك املــرىض ذوي النقائص

مبروك للشيخ العيسي مكتب الرئاسة
ورئاسة النفط ورئاسة االئتالف
عبداهلل سالم الديواني
خــال  33عاما مــن الحكم جمــع الرئيس
ريا
املخلوع عفــاش أثناء قيادته للبــاد لوب ًيا كب ً
من تجار القفلة ومشــائخ القبائل وبعض تجار
السياسة وجعلهم بطانيته الفاسدة لكل ما يريد
عمله بحق وباطــل وظهر يف بالد اليمن الفقرية
خالل حكمه ملوك أصنــاف التجارة املهمة (ملك
الســكر  +ملك النفط  +ملك الحديد واألخشاب +
ملوك االســترياد والتصدير ..إلخ) ،وأصبح هؤالء
التجار تجار السياسة والقبيلة ميلكون املاليني بل
وبعضهم املليارات وبالرشاكة مع أعمدة السلطة
ينهبون خريات الشــعب  ،وظل الشعب فقريا يف
عهــد املخلوع حتى اليوم ويعيش عىل التســول
للمعونات والقروض الخارجية املجحفة من بلدان
العامل الغنية ومن بلدان الجوار العريب.
ومع ذلك ال شبعوا وال قدموا لوطنهم ولشعبهم
شيئـ ًـــا مفيدًا وال وقفوا مع املخلوع عند الشدة
عندما طلب منهم النجدة يف ديســمرب 2017م،
بل غريوا قبلتهم وتوجهــوا إىل غريه ممن يغدق
عليهم مبزيــد من املال واملناصــب يف الرشعية
وبعضهم إىل الرياض وقطر وتركيا وبعضهم مل
ِ
يكتف مبوقعهم كملوك للرشكات التجارية الكربى
كالنفط واالتصاالت وغريها من رشكات االسترياد
والتصدير ؛ بل حاولوا من خــال تأثريهم املايل
عىل القرار الســيايس أن يســطوا عىل املناصب
السياســية والدبلوماســية ويف الواقــع ؛ يك
يتهربوا من دفع ما عليهم من مستحقات رضيبية
وزكوية وغريها للدولة ويك يكون لهم من خالل
مواقعهم السياســية نصيب األســد للمناقصات
التجارية والعقارية املختلفة التي تجعلهم أثرياء
فوق الرثاء الذي هم فيه وصدق الله عز وجل يف
محكم كتابه عندما قال (:وخلق اإلنسان هلوعا)،
الشــيخ أحمد العييس كام يلقب ال أعلم هو شيخ
ً
شيخا سياس ًيا املهم الناس
قبيلة أو شيخ تجارة أو
من كرث ماله وســطوته أو كونه بالشــيخ  ،وأنا
كذلك أقر له باملشيخة بعد أن أصبح أخطبوطــ ًـا
ألربعة مواقع مهمة يف الســلطة والتجارة هي
ملك املشتقات النفطية يف اليمن ورئاسة مكتب
الرئاســة (نائب مدير مكتب الرئيس) ،رئاســة

11

اتحاد الكرة لعرشين سنة ،وأخريا رئاسة االئتالف
اإلصالحي الجنويب.
فمربوك للشيخ العييس كل هذه املواقع فيام
لــه وقربه من أصحاب القــرار الحكومي جعلته
يصل إىل كل هذه املواقع وال عاد يشء موقع مهم
آخر فهو يستحق طاملا وقد تربع عىل هذه املواقع
فأقل ما يطلب منه هــو أن يدفع كل ما عليه من
رضائــب ووجبات زكوية للدولــة أول بأول حتى
يشــعر الناس أن من وراء هذه الهيمنة فائدة له
وللدولة وللناس الفقراء يف بالده اليمن.
ولو يزيد يعمل معــروف ويدرس فكرة تحديد
مبلــغ رمزي عــى كل دبة بــرول و ديزل (20
لرت) مبلغ بســيط كخمســة ريال وأقل من ذلك
وســيتكون من هذا األمر مبلغ باملاليني ويشكل
الشيخ لجنة مالية أو صندوقـ ًـا مال ًيا لجمع هذه
املبالغ ملســاعدة بعــض األرس الفقرية يف البالد
ولبناء املســاجد واملدارس ودعم التعليم الجامعي
يف الحديــدة وعدن وأبني مــكان مولده وموقع
تجارته التي تجني منها ماليني الدوالرات.
ال نريد من الشيخ العييس سوى أن يكون كـ
أمثالــه من التجار الكبــار يف اليمن كبيت هائل
الذي يســخر املاليني للتعليم والثقافة ولتشجيع
الفعاليــات الجامعية املختلفة وكذا توزيع كروت
مالية ثابتة آلالف األرس تســتلم مبوجبها إعانات
نقدية سنوية.
وهناك بعض التجار الكرماء الذين بنوا مساجد
شــامخة يف محافظة عدن وبقيــة املحافظات
ويرصفون عليها  ،مثل هــؤالء التجار الكرام هم
تيجان عىل رؤوســنا ؛ ألنهم يقدمون ألنفسهم
األجــر والصدقة  ،ويف الوقت نفســه يخدمون
الوطن وأبنائه بقدر استطاعتهم .
أمــا البحث عن الولوج يف دهاليز السياســة
والزعامة فال تنفع الشخص وال تنفع الناس اليف
دنياهم وال يف آخرتهم .
يامــن تلهثــون وراء الزعامــة والوجاهــة
...اخدموا شــعبكم بصدق وإخالص وخففوا من
معاناته وســوف يحرتمكم حتى لو كنتم بدون
مناصب سياسية أو قيادية يف الدولة.

النفسية والعاهات االجتامعية
وال يقترص وجود أولئــك الطفيليون يف
وظيفة معينة وإمنا ما ســقناه عىل سبيل
املثــال ال الحرص فلرمبا تصــادف أمثالهم
يف كثري مــن املرافق ولكن أشــد ما يكون
االرهاب الوظيفي إذا كانت الوظيفة تتعلق
باألمن والقضــاء ألنه رمبا ميارس االرهاب
إىل درجة حرمان الحرية واالنتصار للظامل
وبهت الحق وضياع الحقوق وهذا ال يحصل
ما أي نوع مــن الوظائف كــا يكون من
الوظائف األمنية إذا كان شاغرها مجرد من
االنسانية ويعاين من العيوب فلرمبا يتحول
إىل خصم مســتغل موقعه وباعتباره ممثل
الدولــة واملؤمتن عىل الحقــوق يف مجال
األمن.
وما ســقناه ليــس رضب مــن الخيال
واالفرتاء فلرمبا زيــارة إىل مركز للرشطة
أو أروقة النيابة واملحاكم يجعلك تقف عىل
ما نشري ومن املؤكد أنك ستصادف مثل هذا
األمنوذج الــيء للموظف األمني الذي من
الســهل رشاء ذمته ويستخدمه خصمك يف
التالعب بسري اإلجراءات واملامطلة ويجعل
املواطن صاحب الحق يتــوه يف دوامة من
املعامالت غــر منتهية األجل إذا قبض مثن
فعله.

وشعار أولئك الراتب ال يكفي  ,والزم يطلع
حق الجهال وهم يدأبون الستغالل وظائفهم
ومناصبهــم الوظيفية أســوء اســتغالل
منتهكون بذلك حقــوق املواطن والتالعب
بأمنة وامتهــان كرامتــه واالنتقاص من
انسانيته ليس إال الستغالل وابتزازه وخاصة
إذا مل يكن له ظهر كام يقال بلهجة الشارع
أو ليس من أصحاب املعرفة ببعض أصحاب
املناصب الوظيفية والرتب العســكرية هو
مواطن حاله حال نفســه ومثل هذا النوع
من املواطنني يتــم التعامل معهم بال رحمة
وانسانية وتنفيذ أقدر الحيل واالالعيب التي
رمبا قد تفنن يف ابتكارها وتنفيذها بعض
ذوي العاهــات االخالقية ممن يقفون عىل
بعض الوظائــف واملناصب ولرمبا قد تكون
هامشية لكن الفريسة ضعيفة يتجرأ عليها
كل مريــض نفس ال ميلــك أدىن درجة من
األخالق والشيم الفاضلة.
فاملواطــن الضعيف ال يجد من يســمعه
حتــى لو أن ومثل أولئــك املرىض يحجبون
صوته من أن يصل بالشكوى وهم أصحاب
حيل يف ضياع صوته املنــادي بحقه ,فهل
مــن أرشاف حقيقي وفاعل عــى مثل تلك
الوظائف املرتبطة بحقوق املواطن وكرامته
وأمنه.

ٌ
حرب كشفت األقنعة اليمنية عن بعضها
وأظهرت حقيقة المدعون بالنضال جنوبًا!
يوسف احلزيبي
إن هذه الحرب هي معركة فاصلة بكشف األقنعة
وإظهار حقيقة الرجال املدعون بالوطنية! ...
قد نتساءل اليوم عن مهام الحكومة الرشعية
اي باألصــح الالرشعيــة؛ ســواء يف الجنوب او
بالشــال واين موقفها من هذه املعركة الحدودية
عىل الجنوب...؟! هنا نجد حقيقتها وهنا اكتشف
قناعهــا ..بأنها مرتبطة مبليشــيات الحويث عىل
اكمل وجه!....
قد يقول قائل إننــي حاق ٌد لها ومطبل للمجلس
اإلنتقايل الجنويب ولكن الحقيقة اصبحت واضحة
ومكشــوفة امام العامل والجميع اليــوم بأن كل
األحزاب اليمنية وعىل رأســها الحكومة الرشعية
وحــزب اإلصالح اإلخــواين والحويث هــم اعداء
يف حربهــم اإلعالمية اما عىل واقــع امليدان فهم
وجه ًا واحد ًا ضد الهوية الجنوبية وتدمري الجنوب
وإخضاعه وإذالله مرة اخرى اىل باب اليمن كام ان
هذا األمر اصبح من املستحيل عليهم !!...وذلك بعدم
تواجدهم عــى ارض املعركة وامليدان !!...جميعهم
لديهم مهــام متعددة تهدف إلرجــاع الجنوب إىل
باب اليمن..؛ فالحويث اســتخدم الســاح والقوة
ملواجهة شعب الجنوب وتدمري ارضه ً..والحكومة
مهام اخر والذي هو إستنزاف
الرشعية استخدمت
ٌ
دول التحالــف العريب تحت مســمى إعادة األمل
وكذلك تجويع شعب الجنوب وإخضاعه ملرجعيات
حامرهم الوطني...؛ بينام حزب اإلصالح اإلخواين
استخدم مهامه املوكل فيه ضد الجنوب الذي هو((:
مساعدة املليشــيات الحوثية باملال والعتاد ومتهيد
الطريق لهم للدخول إىل الجنوب وذلك بتســليم كل
املواقع واملعســكرات التي كانت تســمى بالجيش
الوطني ملليشيات الحويث ومتكينهم ميداني ًا لدخول
الجنوب ..إضافة إىل خلق احزاب ومشاريع وهمية
ناقصة يف الجنوب ومعادية متام ًا للرصح الوطني
الجنويب الحقيقي.
فهنــا ك ًال يشــمي مبهامه الهــادف بإخضاع
وتركيع الجنوب وإعادته إىل باب اليمن ولكن إرادة
الشــعوب ال تقهر فالجنوب له ارض ًا تأويه ورجا ًال
تحميه!...
إما بالنســبة إلظهار حقيقــة الرجال املدعون
بالنضال جنوبــ ًا فحقا اليوم قــد ظهرت حقائق
الرجال األوفياء واملدعون بالنضال والوطنية !!
وهنــا عرفنا اليوم يف الجنــوب أن ال مدعي ًا
بالنضــال إال وشــهدناه يف أرض املعركة يصول

ويجول بني املتارس وفوهــات البنادق للدفاع عن
الجنوب وكرامته!..
فحقيقة اقولها وبكل فخر إن املجلس اإلنتقايل
الجنويب اثبت جدارته وانتامؤه الحقيقي للجنوب
أرض ًا وهوية وإنســان ًا وذلــك بتواجده عىل ارض
املعركــة يف كل الجبهات والحــدود الجنوبية من
املهرة إىل سقطرى إىل جبال الضالع وأسوارها!!...
هنيئ ًا لنا بهذا املجلس الذي لواله بعد الله لكانت
العواقب وخيمة لشــعبنا وألرضنا بشكل عام ..ال
ٌ
مطبل فأنا اتحدث عن واقع نعيشــه
تقولــوا أنني
وحقائق نشهدها بني كل لحظة واخرى!...
ولذلك اجيبوين فض ًال من الذي يدافع اليوم عن
الجنوب وذهب بقواته وابطاله ووزعهم عىل حدود
الجنوب وكل جبهات القتال؟
اليــس املجلس االنتقايل اليــوم هو من يتوىل
مهمة الدفاع عن ارض الجنوب وحدوده عىل اكمل
وجه إضافة إىل مهمته البناء ومهمته السياســية
وغريها.
أليست كل القوات التي تدافع عن الجنوب اليوم
هي التي تأهلت بفضل املجلس االنتقايل الجنويب
ثــم دفع بها املجلــس اىل حدود الجنــوب للدفاع
عنه..؟!
أليســت كل األحزمة االمنية والنخب الجنوبية
املرابطة اليوم يف الجنوب داخله ومن عىل حدوده
هي التي بناها املجلس االنتقايل وأهلها ألجل الدفاع
عن الجنوب؟؟؟!
أين املدعــون بالنضال اليوم مــن هذه املعركة
املصريية؟!
اين هؤالء الذين كانوا يخاطبونا من شاشــات
جواالتهم ومن عىل متصفحاتهم اإللكرتونية بأنهم
هم الجنوب وأن املجلــس االنتقايل لديه مرشوع
خاص ومصلحته شخصية ؟؟!
لعن الله كل منافق يدعي بالجولة والنزاهة وهو
أصل النذالة والحقارة !!
كفا بكم نفاق يامن تدعون بالوطنية واملتسلقون
بها...فاليــوم بانت حقيقة الرجال وشــهدنا عهد
الرجال للرجال ونفاق الجبناء لألنذال!!..
إىل هنا وســنكتفي بأن نكــون خلف العظامء
الذين صنعوا لنا األمجاد بوفائهم ورجولتهم التي
مل يثنى عليها بعد ..ســر يا مجلســنا االنتقايل
فأمامك وطن ســلمناه لك وخلفك شــعب ًا بايعك
وفوض قيادتك فهم نعم القادة ونعم الرجال..

