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اليمني أي حاجة لبنك  مل يعد للشــعب 
مركزي صــوري عاجز حتــى عن رصف 
املرتبات وغري قــادر عىل القيام بأي مهام 
مرصفيــة أو االضطالع بــأي دور وطني 
عىل  املنهار  االقتصــادي  لوضعنا  إنقاذي 

كافة األصعدة واملستويات.
وكيف له أن يكون بنكا مركزيا وهو بهذا 
الحال املــايل البائس وغري قادر حتى عىل 
تحصيل قيمة مرتبات موظفي الدولة ودعم 
اســترياد الغذاء وتحســن أهم الخدمات 
األساسية للشــعب املطحون بكل األزمات 
والكوارث، إضافــة إىل عجزه املخجل عن 
القيام بــأي دور إلنقاذ العملــة الوطنية 
جرائم  ووقف  متســارع  بشــكل  املنهارة 
وال  الرصف  بأســعار  املستمرة  املضاربات 
ميتلك حتى مقــدرة عىل التعامل مع أغلب 
البنوك العاملية املراسلة ونيل ثقة املؤسسات 
املاليــة الدولية ودعم املجتمــع الدويل له 
كبنك بنوك الجمهورية اليمنية، وحتى كام 
كان عليه حاله وهو تحت إدارة ســلطات 

الحوثين االنقالبية بصنعاء.
الرهان عــىل قيادة بنكنا  وكيف ميكن 
املركزي املفرتض بعــدن، يف إنقاذ املوقف 
الوطني الحرج واستعادة القطاع املرصيف 
من قبضة سامرسة أسواق الرصف السوداء 
املتحكمــن اليوم مجددا بســعر الرصف 
واملختطفن للدورة املالية بشــكل تعطييل 
كاريث، وهي بهذا التخبط اإلداري الفاضح 
القيادي  والعجز  الصادم  املرصيف  والفشل 
املكشــوف لدى جميــع الصيارفة وتجار 
العملة، سيام مع اســتمرار فشل تحركات 
البنك إلنشاء شبكة تحويالت مالية موحدة 
الرصافة وتواصل عجزه عن  لربط رشكات 
إلزام مزوديها بتقنية شــبكات التحويالت 
املاليــة وأنظمــة املعلومات املحاســبية، 
بالتوقف عن بيــع االنظمة ألي رشكة غري 
املفرتض  قطاعــه  واضطــرار  مرخصة، 
للرقابة عىل البنوك أمس إىل إعادة السامح 
باســتئناف عملها يف  املرخصة  للرشكات 
التحويالت املالية بــرشوط اعتباطية غري 
مدروســة، وخالفا لتوجيهاته الســابقة 
بإيقاف الجميع من أي تحويالت أو عمليات 
للعمــالت األجنبيــة، كإجــراءات  رصف 
املحلية  العملة  للحفاظ عىل ســعر رصف 
ووقــف عمليات املضاربة املســتمرة بها، 
املركزي  بالبنك  قيادات  من  وتورط  بتواطؤ 
نفســه ولصالح هوامري وقيــادات رفيعة 
يف الرشعيــة وحكومتها املنفية ذاتها مع 

األسف. 
اليمني عىل  الشعب  الله يف عون  وكان 
كل لصوص خرياته واملستثمرين مبعاناته 
واملتاجرين بقوتــه وعذاباته.. والله غالب 

عىل أمره.

كتابات

ما هــي إال أيــام ويحتفل شــعبنا 
الجنويب بذكرى االســتقالل املجيد لـ 30 
االســتعامر  فيه  أجرب  الذي  نوفمرب  من 
الربيطاين عىل الرحيــل بعد احتالل دام 

اكرث من 139 عام.
وذلك بفضل النضال السلمي والكفاح 
املســلح الذي قدم فيه شعبنا التضحيات 
خالل اكرث من 4 ســنوات بقيادة كال من 

الجبهة القومية وجبة التحرير.
الهدف  فكال قّدم ما استطاع من أجل 
املشرتك وهو جالء االستعامر الربيطاين 
البالد  التي دخل بهــا  الطريقــة  بنفس 
واللواء احمد مهــدي املنترص كان واحدا 
من ثــوار الجبهة القومية بل وواحدا من 
الكفاح املسلح؛ ألنه  البارزة يف  القيادات 

ي  عســكر
ف  محــرت
يــج  خر و
لكليــة  ا
بيــة  لحر ا
هو  املرصية 
احمد  واللواء 
عبيد  ســامل 
واللواء محمد 
س  و ر عيــد
وآخــرون وقد 
ســاهم بعد تخرجه مــن الكلية أواًل يف 
الدفاع عن ثورة 26 ســبتمرب وبعد قيام 
ثورة 14 اكتوبــر يف الجنوب انتقل إىل 
عدن؛ ليكون واحدا مــن قيادات الكفاح 
القتال  املسلح متنقال بن معظم جبهات 
يف لحج وردفان وعدن وظل يف مقدمة 
الجنوب حتى تــوج نضالهم بطرد  ثوار 

القوات الربيطانية يف 30 نوفمرب 67م.
وبعد االســتقالل مل يحــًظ املنترص 
بحقه مــن التقدير يف حياتــه العملية 
وظل يتنقل من عمل مدين إىل آخر ويف 
وظائف أدىن مام كان يســتحق وتناسب 

قدراته السياسية والعسكرية.
وقبــل الوحدة بأشــهر أعيد املنترص 
إىل عمله العســكري ومنح رتبة العميد 
وبعدها بفرتة رقــى إىل رتبة اللواء وقد 
تزاملنا معا يف دائرة البحوث والتخطيط 
بصنعاء حتى عام 94م بعد اجتياح قوات 
نعم  املنترص  اللواء  للجنوب وكان  عفاش 
القائد ونعم األخ للجميــع وبقدوم هذه 
العظيمة نهيب باألخ املحافظ  املناســبة 
أحمد حامــد مللس ودائرة مناضيل الثورة 
تكريم هذا املناضــل الذي كان واحدا من 

صّناع فجر االستقالل املجيد.

هامتان  وقفتان  رسيعا  نستعرض 
مهمتان لكل من يهمه األمر .. الوقفة 
األوىل وهي أنه يف الوقت الذي مل يتم 
اســتكامل اجراءات بعض املتقاعدين 
املتعلقة برضورة  والرتبوين  املعلمن 
دفاتر  ومنحهــم  رواتبهم  تســوية 
املالية  معاناتهم  وإنهــاء  املتقاعدين 
التي مازالت تــرصف منذ بدء الحرب 
العبثية من إدارات تربية م/عدن ويف 
املديريات ويف الوقــت الذي ايضا أن 
مازالوا  مدرســون  متقاعدون  هناك 
مدارســهم  من  الرواتب  يســتلمون 

حصولهم  لعــدم  نتيجة 
العمل  طبيعة  عالوة  عىل 
حيث مل يتم نقل رواتبهم 
الرتبيــة  إدارات  إىل 
باملديريــات بل بقيت يف 
املدارس  داخل  كشوفات 
رسعة  يتطلب  الذي  األمر 
الخاصة  عالواتهم  رصف 
املالية م/ وعــىل اإلدارة 
الجادة  املتابعــة  عــدن 
ووضع  العليا  للجهــات 

الحلول واملعالجات.
الوقفة الثانية وهي الشكر ملحافظ 
محافظة عدن ملا يبذله من جهود يف 
الراكدة  املياه  وتحريكه  الراهن  الوقت 
وامتصاص بعض الشوائب والحد من 

التي  الســلبية  الظواهر 
االجتامعي  الســلم  تهدد 
وتعكــر صفــو األمــن 
ولعل  واالستقرار  واألمان 
مــا يقوم بــه اليوم من 
املصارف  لكافــة  توجيه 
راتب  ورصف  عــدن  يف 
إضــايف ألفــراد الجيش 
مــا هو إال دليــل واضح 
اهتــامم وحرص  عــىل 
عن  ناهيك  مللس  املحافظ 
للمرافق  املتواصلة  زيارته 
الحكومية ما هــو ايضا إال دليل عىل 
الفســاد  محاربة  يف  رؤيته  حقيقة 

وقلع الفاسدين.

إيجاد قضية مــع الحويث بصعدة 
هــدف لطمس قضيــة الجنوب فقد 
بدأت الحرب األوىل بعد إعالن التجمع 
2004م  تاج  الجنــويب  الدميقراطي 
بالجنوب  الحــراك  ثورة  برزت  وكلام 
زادة حدة حــروب صعدة وعند رفض 
صنعاء  حــوار  ملخرجات  الجنوبيون 
للحويث ليك يسيطر  الدولة  ســلموا 
الحويث  هزمية  وبعــد  الجنوب  عىل 

بالجنوب .
جيش  أسموه  ما  بتشــكيل  قاموا 
صنعاء  لتحرير  ليــس  مبأرب  وطني 
من الحويث كــام زعموا وإمنا إلنهاء 

الجنوبيــة  املقاومــة 
املنبثقــان  واالنتقــايل 
من ثورة الحــراك بهدف 
الجنوبية  القضية  طمس 
ســنوات  خمس  وبعــد 
وعندما  الجنــوب  غزوا 
رمال  يف  وغرزوا  عجزوا 
بالتقارب مع  بدأوا  شقرة 
إىل  والهــروب  الحويث 

تركيا .
يعلمون أن ملف اليمن 

مع السعودية ولهذا افتعلوا 
)إذا  اململكة  ملقايضــة  صعدة  قضية 
فصلتوا الجنوب الذي احتليناه يف 94 
سوف نهدد جنوبكم( الجنوب مقابل 
الجنــوب ولهذا فــإن قضية صعدة 

مفتعلة مــن قوى الدولة 
الزيديــة العميقة لتهديد 
حق  ومن  اململكة  وابتزاز 
الســعودية اشرتاط بناء 

منطقة عازلة .
الســعودية ســتعمل 
املنطقة  إنشــاء  عــىل 
أمنها  لحفــظ  العازلــة 
أن  تيقنت  أن  بعد  الوطني 
شــعب الجنوب لن يقبل 
باســتمرار االحتالل وأي 
دعم للقــوى اليمنية فإنه 
يوسع الرشخ ويعمق الفوىض وعىل 
ما يبــدو فقد توصلوا األشــقاء إىل 
نتيجة أن ال اســتقرار يف املنطقة إال 

باستعادة وبناء الدولة الجنوبية .

املجلــس االنتقــايل الجنويب 
بــكل هيئاته املركزيــة واملحلية 
األسطورة  القائد  برئاسة  والدنيا 
هذا  الزبيــدي  عيــدروس  اللواء 
الكيان املبــارك ذو الثالثة األعوام 
صــار مبثابة دولة ذات ســيادة 
حيث  من  املقومــات  متكاملــة 

التفاف وحب الشــعب له وتبنيه 
كافة قضايا ومشاكل هذا الشعب 
الويف، ومن حيــث دوره الفاعل 
محليا  وتأثريه اإليجايب الواســع 
عىل الــدول االقليميــة والعربية 
والعامليــة وإيجاد له مكانة هامة 
ومرموقة داخلية وخارجية، ومن 
حيث قدراتــه الفائقة عىل اقناع 
التعامل معه كند دون  الدول  هذه 

انتقاص. 

امتالكه  إىل  باإلضافــة 
قوات مسلحة وطنية أقوى 
جيوش  مــن  الكثري  مــن 
بعض الدول املســتقلة منذ 
عقــود زمنية عديــدة بعد 

أن اســتطاعت هذه القوات 
الجنوبيــة  الثوريــة  املســلحة 
االنتصــار والتفــوق كثريا عىل 
املعاديــة للجنوب وانزلت  القوى 
فيها الهزائم الساحقة، وما يحدث 

حاليــا للجيــوش 
نجيــة  خو إل ا
يف  والحوثيــة 
ابــن  جبهــات 
والضالع  الشموخ 
اإلباء إال خري األدلة 
امللموسة  الحقيقية 

الحية.
النجاحات  بكل 
ت  ا ر نتصــا ال ا و
التي  واالنجــازات 
املجلــس  صنعهــا 
االنتقايل الجنويب بجدارة واقتدار 
املســتويات  كافة  يف  وتفــوق 
والعربية  واالقليميــة  املحليــة 
ومبا  وجيزة  فرتة  خالل  والدولية 

أبداه من صمــود ال نظري له أمام 
أعداء الجنوب وأمام كل التحديات 
واألمنية  املعيشــية  والصعوبات 
وغريها وأمام حــروب الخدمات 
دون  الُعىل  نحو  الصعود  وواصل 
توقف كل هذه  األمور جعلت منه 
دولة قوية فعلية بنفس مقومات 
وامتيــازات وصالحيات ومعايري 
الدول الحرة املستقلة ذات السيادة.  
حيث يعيش الشــعب الجنويب 
بفضل الله أوال وبفضل جهود هذا 
كثريا  أفضل  حياة  العظيم  الكيان 
من حياة شــعب العربية اليمنية  
املجتمعات  الكثري من  وأفضل من 
األخرى املحكومة بأنظمة حاكمه 

إخونجية دكتاتورية إرهابية .

اللواء املنتصر واحد من صّناع فجر االستقالل

وقفات هامة

فشل مخطط الجنوب مقابل الجنوب

االنتقالي صمود وصعود ليس لهما حدود 

عبداهلل سالم الديواني

عبدالعزيز الدويلة

وضاح بن عطية

عبدالكرمي النعوي 

ماجد الداعري

ما حاجاتنا لبنك مركزي 
صوري عاجز حتى عن 

صرف المرتبات!


