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الثالثاء -  ١٤ يوليو ٢٠٢٠ م- املوافق ٢٤ ذو القعدة ١٤٤١ هـ

 مأســاة ال ُيحتمل الصرب عليها 
وقوعها  لتربير  األعــذار  خلق  أو 
واســتمرار جحيمها بني أوساط 
منتســبي الجيش الجنويب، الذين 
وصل تأخــر رصف رواتبهم إىل 
بخالف  هذا  أشــهر،  ستة  حوايل 
يستلموها  مل  التي  األشهر  رواتب 
األعــوام املاضية، ال ندري من هو 
املتسبب الحقيقي يف افتعال هذه 
املأســاة، بل الجرمية بحق أبطال 
أفراد ومنتســبي قــوات الجيش 
التي تعدت جرميتها إىل  الجنويب 
اإلرضار بأرسهم بشكل عام، أهي 
هزائــم ما تســمى الرشعية يف 

املحافظات الجنوبية ليكون التأخر مبثابة 
عقــاب لهم عىل عدم مســاندتهم لها؟ أم 
هي انتصــارات املجلس االنتقايل الجنويب 
التي إىل اآلن مل تســتطع تأمني اســتالم 
الجنويب  الجيش  أفراد  معاشــات ورواتب 
املتأخرة والحالية كل شــهر يف نهايته؟ أم 
هي سياسة متعمدة من قبل دول التحالف 
العريب بقيادة مملكة السعودية لحاجة يف 

نفس يعقوب؟
سياســة العبث واملنع والتأخر بحقوق 
ورواتب منتسبي الجيش الجنويب يجب أن 
ال تستمر يف عبثها حتى يتم تحقيق غاياتها 

العســكرية التــي ال تكون 
سوى عىل حســاب تجويع 
عىل  برمتها.  أرس  وتدمــر 
املســؤولة،  الجهات  جميع 
رشعية وانتقــايل وتحالف، 
سياســاتهم  كيد  يحطوا  أن 
يتفقوا  ثــم  جنــب  عــىل 
جميعــا وبرسعة قياســية 
عــىل رضورة تلبية مطالب 
املعتصمني من منتسبي أفراد 
الجيش الجنــويب أمام مقر 
العريب يف  التحالــف  قيادة 
عدن، التــي ال يكون تلبيتها 
املبالغ  كل  ودفع  توفر  بغر 
الواجب دفعها لهم كرواتب ولجميع األشهر 

املتأخرة واملستحقة.
بتواصل مع العقيد/ سامل الخييل، رئيس 
الهيئــة العســكرية يف محافظة الضالع، 
االستجابة  كانت  أي مدى  إىل  وبالســؤال 
ملطالــب املعتصمــني العســكريني، قال: 
"أرسلنا رسالة مطالب املعتصمني إىل عدة 
السعودية وويل  جهات، نســخة إىل ملك 
عهده، ونسخة إىل الرئيس هادي، ونسخة 
إىل الرئيس عيدروس، ونســخة إىل مكتب 
األمم املتحدة".. وقال: "لكن لألســف إىل 
اآلن مل نحصل عــىل أي رد من أي من تلك 

الجهات".
بني  الدائرة  الحــرب  سياســة  كانت  إذا 
الحرب  سياسة  وكذلك  والحوثيني  التحالف 
الدائرة بني االنتقايل والحكومة اليمنية هي 
سبب سكوت تلك الجهات يف عدم ردها عىل 
الجنوبيني  العسكريني  املعتصمني  مطالب 
يف الحصول عىل معاشاتهم، فإن الصدمة 
ســتكون كبرة واملصيبة ســتتعاظم عىل 
املعتصمني الذين لن يكون أمامهم ســوى 

زيادة وترة وسخونة التصعيد.
ما تســمى حكومة الرشعية ستســتمر 
يف زيادة مامرســة خبثها ضــد مطالب 
الجنوبيــني  العســكريني  املعتصمــني 
يلتحفون  تراهــم  وهي  بتلذذ  وستشــعر 
األرض، يفرشــون مظلمتهــم بحثا عمن 
ينصفهم، هكذا هي؛ فقط تريد أن ُتشعرهم 
أنها ورغم هزامئهــا يف الجنوب إال أنها ما 

زالت هي األقوى.
الكرة بني أقدام العبي  االنتقايل، قد يتأخر 
زمن تشــكيل حكومة مناصفة وقد ال يتم 
االتفــاق عليها، أقل ما ميكن فعله أن يتدبر 
أمر راتب األشــهر التي تلــت إعالن اإلدارة 
املعتصمني،  للعسكريني  وتسليمها  الذاتية 
ليبقى هو األقوى، وليثبت أنه يســر عىل 

هدي نظام دولة جنوبية جديدة ومستقلة.

للشجاعة واإلقدام رجال ال ترى 
منهم إال مــا يثلج الصدر ويرفع 
الهامة، يف حالة الصمت الجبان 
ويحمل  الجــرح  عــىل  يعصب 
البارود منتصــب القامة مييش 
يبحث عن العــز املفقود لجنوب 
انتهكه األوغــاد من الذين تركوا 
رجال  وطــأة  تحت  مضاجعهم 
أيها  .ألف تحية لكــم  الحــويث 
الجنوبيــون وأنتم ترتبعون عىل 
قمم الجبال وتقطون املســافات 
الوديان  بطون  ويف  الرمال  عىل 
لتوصيل رســالتكم إىل حارضة 

الجنوب  أن  الشعوب 
ذات  دولــة  العريب 
تطاول  مهام  سيادة 
أرض  مــن  الغــزاة 

اليمن.
الرقعة  هــذه  وإن 
أرض  من  الجغرافية 
الجنــوب من املحفد 
إىل شــبوة، وأنتــم 
ترابطــون بني ثنايا 
الطيبة،  األرض  هذه 
مرتعا  تكون  ولن  مل 
املتشدقني  لألوباش 

بالدين والوحدة املغدورة بها منهم..
 اليوم أبناء الجنوب قاطبة يباركون 
شــبوة  يف  األبطال  أيها  انتصاراتكم 
أروع  تســطرون  وأنتــم  واملحفــد 
البطــوالت وتلقنون الغــزاة وناهبي 
السرة  حســن  يف  الدروس  الرثوات 
والسلوك وتقطعون دابر جيوشهم يف 
شــقرة والعرقوب برضباتكم املوجعة 
املحمولة  بواريدكم  من  يتلقونها  التي 

عىل سواعدكم السمراء.
تدعوهم ميرون، ارضبوهم حيث  ال 
ثقفتموهم، وال تأخذكــم الرأفة بهم، 
وقد خانوا أرضهم وشــعبهم يف نهم 

ورصواح؛ ألنهم عمرهم ما قاتلوا ألجل 
أرض وهوية وعز وكرامة، بل ملصالح 
فردية للمتنفذين يف أرضهم الداعسني 
عىل رقابهــم عىل مر التاريخ، األرض 
والعــرض محذوف من قواميســهم، 
اآلخرين،  بالفيد من خرات  ومستبدل 
يقتاتون عىل حساب األبرياء التي تظل 
حياتهم مزانة بالرب والطيبة واإلحسان 
لحســن أخالقهم الحميــدة املتأصلة 

جذورها يف الجنوبيني أمثالكم.
 يا أبناء شــبوة واملحفــد امليامني 
الهمجي  الطغيان  وجه  الصامدين يف 
أيها  أياديكم  عىل  نشــد  الشــاميل، 

الصناديد األفذاذ وأنتم تصلون أرتالهم 
نار الجحيم من فوهات بنادقكم، أنتم 
املشهود لكم بإصابة عدوكم يف مقتل 
حني يشــتد النزال يف ميادين القتال، 
صمودكم هــو النرص، وأنتم تخففون 
جبهات  يف  إخوانكــم  عــىل  العبء 
الطرية والشــيخ سامل وهم يرضبون 
ميمنة العــدو وميرسته يف العرقوب 
الزنادقة مدفوعي  الكاليس من  وقرن 
النرص قادم يا رجال الســلب،  األجر، 
وما هو إال صرب ســاعة بإذن الواحد 

األحد.

كتابات

عادل العبيدي 

عبداهلل ال�صا�صي

هي السابقة األوىل من نوعها، 
والفريدة يف حدوثها وحضورها 
يف  تحصــل  ومل  وتواجدهــا، 
أي حقبــة أو نظــام وحكومة 
سياســية مرت، وكانت حارضة 
يف تكويــن األنظمــة والحكم 

املايض يف ربوع هذا الوطن. 
مل نســمع أو نشاهد يف عهد 
الرئيــس املخلوع صالح أنه كان 
املحافظات  ملديرية من مديريات 
الجنــوب  أو  الشــامل  يف 
مديرية  داخــل  يف  )مأموران( 

واحدة! مل يحدث ذلك قط يف قمة ونشوة 
وذروة التخبط والفســاد الذي عاشــته 
اليمــن، مل يكن ويحصل أن شــخصني 
يرتبعان عىل كــريس وعرش ومنصب 

)املأمور( إطالقًا ونهائيًا . 
الحكومة  وعهد  عــدن،  العاصمة  يف 
دوليا  بهــا  املعرتف  اليمنية  الرشعيــة 
مديريــة  يف  وتحديــدًا  وإقليميــا، 
خورمكرس، إحدى أكرب الرقع الجغرافية 
يف العاصمة عدن،  يشغل منصب )املدير 

للمديرية  املأمــور  العام( 
"شــخصان"،  والغريــب 
األمــر  يف  والعجيــب 
والحادثــة  أن املأموريــن 
ويبــارشان  ميارســان 
طرف  وكل  عملهام،  مهام 
ويعطي  يــرصح  منهــم 
والتوجيهات  التعليــامت 
املديرية،  مأمــور  أنه  عىل 
وكل شــخص يرى لنفسه 
والوظيفي  القانوين  الحق 
املديرية  بكريس  والرشعي 

دون الطرف اآلخر. 
املديرية  عىل  ســلبيا  انعكس  ذلك  كل 
ورّض بهــا،  وأدخلها دائــرة املامحكات 
واملهاتــرات، ودفعــت املديرية مثن ذلك 
االزدواج والحادثــة الفريدة واألوىل من 
التي مرت عــىل كل الحكومات،  نوعها 
يف تــدين األوضاع الخدماتية بشــكل 
نتيجــة توقف املخصص  مزٍر ومخيف؛ 
املايل عىل املديريــة ودخولها يف دائرة 

ومستنقع وبؤر االنهيار. 

ظاهــرة عجيبــة واألعجــب من ذلك 
اســتمرار الطرفني يف كريس ومنصب 
محافظ  وتفرج  صمــت  ظل  يف  واحد، 
محافظــة عدن، الذي يرقــب ما يحدث 
ويحصــل ويدفع بطرف عىل حســاب 
اآلخر، وكل ذلك يدفــع فاتورته مديرية 

خورمكرس. 
املــاء  زاد  يف مديريــة خورمكــرس 
بالنابل  الحابل  واختلــط  الطحني،  عىل 
واختلطت  األمور عىل أهايل وســكان 
املديريــة يف تحديد وتســمية ومتابعة 
للمديرية،  والقانونية  الرســمية  الجهة 
وال يعلمون من ميلك الصفة واملســمى 
القانــوين والوظيفي والرشعي لكريس 

املديرية، الجعدين أم الشاجري؟! 
وال  وحائرين  مذهولني  الناس  وأصبح 
ميلكــون إال أن يرددوا بصــوت املعاناة 
ومداعبــة األوجــاع وأضحوكة الرتدي 
الخدمــايت: "يــا فرحتنا يــا فرحتنا.. 
مأموريــن دفعــة واحــدة عىل كريس 
مديريتنا".. فهل ذلــك يعقل ويحصل يا 

سادة؟!

يا فرحتنا يا فرحتنا )مأموران( يف مديريتنا!

عبداهلل جاحب   

رواتب الجيش الجنوبي وعبث الحرب والسياسة

بين ضيقة وعزان رجال لهم منا الشكر والعرفان

قاتــل الجنوبيون مع ما تســمى بالرشعية 
مليشيات الحويث؛ ألن مليشيات الحويث غزت 
الجنوب وتريد أن تضيف إىل االحتالل السيايس 
احتــالال طائفيا، وألن الحوثيــني ميثلون يد 
إيران فهم العــدو األول واألخطر، وبعد تحرير 
الجنوب ســلم هادي الرشعية للعصابات من 
إخوان اليمن وتجار الحروب فتحولت الرشعية 
إىل طاعن لــكل من يقاوم الحــويث، وكلام 
الشامل  يف  منطقة  وحرروا  الجنوبيون  تقدم 
قامت العصابات بطعنهم من الخلف مستغلني 

سيطرتهم عىل الرشعية.
منذ تعيني عيل محسن نائب رئيس أصبحت 
ما تســمى بالرشعية تسخر كل قدرات الدولة 
لخدمــة الحــويث ونرش الفــوىض باملناطق 
املحررة، ومن هذا املنطلق فإن الرشعية انقلبت 
عىل الهدف الذي قاتل الجنوبيون معها ألجله، 
اإلخوان  أجنــدات  تنفذ  الرشعيــة  وأصبحت 

املسلمني وتركيا وقطر القريبني من إيران.
بعد كل ذلك قرر شــعب الجنــوب تفويض 
املجلس االنتقــايل الجنــويب إلدارة الجنوب 
ومتثيله والحفاظ عىل املكاســب التي حققها 
الجنوبيون والتحالف ومواجهة كل املتآمرين .

يفاوض االنتقايل ما تســمى بالرشعية عرب 
وسيط يرعى ذلك لعدة أهداف أهمها: 

تصحيــح الخطأ وإصــالح ومعالجة الخلل 
املخلصــة ملواجهة  القــوى  لتوحيــد جهود 

مليشيات إيران الحوثية.
توسيع رشعية االنتقايل خارجيا بعد أن حاز 

عىل الرشعية الشعبية بالجنوب .
إبعاد نفوذ إخوان اليمن من الرئاسة وإنهاء 
سيطرتهم ورشكائهم الفاسدين عىل السلطة .

كشــف زيف ما تسمى بالرشعية يف الحرب 
ضد مليشيات الحويث  وإظهار حقيقة إرادتهم 
معادية  أجندات  وتنفيذ  الحرب  اســتمرار  يف 

للتحالف .
ترشيع القوات الجنوبية التي تواجه الحويث 

وتكافح اإلرهاب.
متثيل الجنوب وسد الفراغ الذي عملته القوى 

اليمنية بعد احتالل الجنوب سنة ١٩٩٤م .
كسب السعودية، الدولة املحورية األوىل يف 

املنطقة، وتوطيد الرشاكة معها .

وضاح بن عطية

لماذا يفاوض االنتقالي 
الشرعية؟


