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محافظنا العتيد
كمال باوزير
ريا مبقرتح االنتقــايل وموافقة
اســتبرشنا خ ً
الرشعية بإهداء محافظة عــدن األبية ابنها الذي
ترىب ودرس وعاش فيها جنويب األصل ،شــبواين
املولد ،عدين االنتامء ،األســتاذ /أحمد حامد مللس.
فمنذ أن وطئت قدماه أرض مطار عدن بعد عودته
من الرياض عاهد نفســه وضمريه قبل أن يتعهد
ألبناء املحافظة مبحاولــة العمل لرفع املعاناة عن
كاهل هذه املدينة التي عانت وتعاين الكثري ،فش ّمر
عن ذراعيه للرشوع يف فتح كافة امللفات املركونة
يف األدراج ليبــدأ يف أهمها ،لكن هــذا املحافظ
العتيــد وجــد أن كل ملف أهم مــن اآلخر ،ووجد

أن املهمة كبــرة جدا
وصعبة ولكنها ليست
مستحيلة ،وهذا يعترب
انتحارا بقبول الوظيفة
واملنصب ،ولكنه صمد
طالبــا املســاعدة من
مواطني املحافظة الذين
اســتبرشوا فيه الخري
فالتفوا حوله ،وسمعنا
الدعــاء واملباركــة له
من كبار الســن رجاال
ونســاء حتى الشباب؛
ملا ملســوه من بشــائر
قدومه ومتابعته امليدانية لتلمس قصور الخدمات،

وبدأ بتفعيل املجلس املحــي بتكليف مدراء عموم
املديريات وتوجيههم لرفــع املعاناة عن املواطنني
ٌ
كل يف مديريته وفق اإلمكانيات املتاحة.
وتوجه إىل املياه والكهربــاء لعلمه أنها أرقت
حال املواطن ،ووجد فيها ما وجد ،وحاول معالجة
املمكن منها ،ليحدث تحســنا كبــرا يف ذلك رغم
الصعوبات التي وضعت يف طريقه.
وجاء إىل املرتبات ومعاشات املتقاعدين املدنيني
والعسكريني محاوال توفري ما استطاع ،وجاء إىل
الطرقات واألمن وانهيار العملة وتدهور معيشــة
املواطنني ،فقد كان يدرك متاما أن عدن بحاجة إىل
موارد دولة لرتميم وإصــاح كل ذلك ،لكنه حاول
العمــل باملمكن واملتاح ،فســخر كل وقته لخدمة
املحافظة فنجده يف كل مكان ،يف الصحة والتعليم

االنتقالي يضع النقاط ىلع الحروف
عالء عادل حنش
بيــان املجلس االنتقــايل الجنويب وضع
النقــاط عىل الحروف ،وكشــف للشــعب
الجنــويب حجــم الحــرب التــي يخوضها
(سياســيا وعســكر ًيا واقتصاد ًيا
االنتقايل
ً
وخدمات ًيا) ،من خالل اســتنكاره للمحاوالت
املتكررة الهادفة إىل تعطيل عملية استكامل
تنفيذ اتفاق الرياض ،وإرباك املشهد ،وإفشال
عمل حكومة املناصفة بني الجنوب والشامل
املنبثقة عن االتفاق ،وذلك بعد حزمة قرارات
للرئاســة اليمنية أحادية الجانــب التي أكد
ً
صارخا وانقال ًبا
خروجا
االنتقايل أنها "شكلت
ً
ريا عىل مضامني اتفاق الرياض ،وعملية
خط ً
التوافق والرشاكة بني طريف االتفاق".
إن تأكيــد بيان االنتقايل الرســمي عىل
عدم التعاطي مع القرارات الرئاســية ،يربهن
مدى املرحلة الهامة التي وصل إليها الجنوب،
واكتســابه للرشعية الدوليــة ،التي تعطيه
أحقية رفض أي محــاوالت للتالعب بالوضع
املعييش الصعب ،أو مبحاوالت االلتفاف عىل
الجنوب.
كام أن تشــديد االنتقايل عىل أنه س ُيقدِم
عىل اتخاذ الخطوات املناســبة يف حال عدم

معالجــة القرارات
التي تــم اتخاذها
دون اتفاق مسبق
ّ
طــريف اتفاق
بني
الرياض ،رســالة
شــديدة اللهجــة
بأن هنــاك خيارات
ُمتاحــة للجنوب،
وقد تكون خيارات
مؤملة لجميع أعداء الجنــوب ،باإلضافة إىل
أنها جعلت املواطن الجنويب يفتخر بأن لديه
حامــا أمينا وقويا يقف ضد أي إجراءات من
شأنها أن تدخله يف مربع الرصاعات مجددًا.
وأوصل االنتقايل رســالة واضحة املعامل
ً
ممثل باململكة العربية
لرعاة اتفاق الرياض،
الســعودية ،ودولة اإلمارات العربية املتحدة،
مفادهــا أن للصرب حدود ،والتــزام الجنوب
ً
ضعفا ،وإمنا
ببنود اتفــاق الرياض ليــس
احرتاما للعهــود واملواثيق التــي يلتزم بها
ً
الجنوب ،أو يتعهد بها أمام العامل كمبدأ سا ٍم
متفرجا عن
وثابت ،غري أنه ال يعني أن ُه سيظل
ً
عبث الطرف الثاين ،واستهتاره ببنود االتفاق،
وســيقف بكل قوة ضد أي محاوالت لتم ّييع
االتفاق أو التالعب مبضامينه ،وعندما ينفجر
الجنوبيون فإن انفجارهم لن يكون عاد ًيا أو
ً
سهل ،بل سيأكل األخرض واليابس ،ولكم يف

التجارب السابقة عربة وعظة.
أما رســالته لرعــاة االتفاق بتمســكه
باســتكامل تنفيذ كافة بنود اتفاق الرياض،
ودعوته لهم برضورة استكامل عملية التنفيذ،
فيدالن عىل الثقة الكبرية لالنتقايل الجنويب
بكل ما يقوم به من خطوات ،بعكس الطرف
الثاين (الرشعية اليمنية) الذي ً
دامئا ما يظهر
بحالة من التخبط ،وعــدم االلتزام باالتفاق
الذي حظي بتأييد إقليمــي ودويل ،ما يعني
أن املجتمعني العــريب والدويل رمبا يوصلنا
لخيار واحد ال ثاين له يتمثل بسحب الرشعية
الدولية من الرشعيــة اليمنية ،وإعطائها ملن
يستحقها ً
فعل.
أصبح االنتقايل الجنويب اليوم يتبوأ مكانة
اســراتيجية هامة (دبلوماســ ًيا وعسكر ًيا
وسياســ ًيا) ،وأصبــح من املُحــال القفز أو
التحايل عليه ،أو عىل القضية الجنوبية الذي
ُيعد حاملها األمني.
اليوم يقف أبنــاء الجنوب ،املؤمنون بحق
استعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة عىل
حدود ما قبل  21مايــو  /أيار 1990م ،خلف
االنتقــايل الجنويب بكل مــا أويت من قوة
إلدراكهم أنه خري من يخــوض حرب الدفاع
عن قضية الجنوب (محل ًيا وإقليم ًيا ودول ًيا)،
واأليام القادمة ستكشف صحة هذه الحقيقة.
ونرتقب ملا بعد بيان االنتقايل الجنويب.

بن دغر انتهازي وفاسد وال يحق أن يكون رئيس للبرملان والشورى من حزب واحد
عبداهلل سالم الديواني
الســيد بن دغر معروف للقايص والداين
بأنه من كبار االنتهازيني والفاســدين ،وهذا
التوصيــف ال نقوله باطال أو مبالغا فيه ويف
حق الرجل.
فقد ورد ذلك يف ديباجة قرار األخ /رئيس
الجمهوريــة عند إقالته من رئاســة الوزراء
بهذا الوصف ،بل طالب القرار كذلك بتقدميه
للمحاكمة بسبب طغيان فساده خالل ترؤسه
للحكومة الذي دام أكرث من  3سنوات.
وأبرز فضائح فساده تجلت يف استيالئه
عىل أمــوال محافظــة عدن والتــي فاحت
رائحتها يف كل أنحاء اليمن وخارجه لصالح
بعض رشكات االتصاالت ،التي كان له ارتباط
بها عندما كان وزيــرا لالتصاالت ومبباركة
النائب األحمر وبعض املتنفذين يف حكومته
حينها.
كام أنه قــد أثقل جهاز الدولــة بالكثري
مــن التعيينــات يف أعىل هرم مؤسســات

الدولــة والســلك
الدبلومــايس ،وقد
نرشت املئــات من
األســاء لهــذه
يف
التعيينــات
العديد من الصحف
املحلية والخارجية
وكانت كلها لألقارب
واألبناء واألنساب،
وكل هذا سيشــكل
أعباء كثــرة عىل
أي حكومــة يف
املســتقبل ،ثــم إن
التوافقــات التي تم االتفــاق عليها بني كل
القوى السياســية اليمنيــة واألخ /الرئيس
تبناهــا وشــاهد عليها ابتــداء من مؤمتر
الحوار ومرورا باملبــادرة الخليجية وانتهاء
باتفــاق الرياض ،كلها تؤكــد عىل رضورة
التوافق عىل املناصب الســيادية الهامة وكذا
الســلك القضايئ وأن ال يكون رئيسا الربملان
والشــورى أو غريهام من حزب واحد ،فكيف
تم كل هذا التجاوز؟ وأي صالحيات دستورية

يتحدث عنها بن دغر والتي أشــار فيها عىل
أحقيته يف تبوأ هذا املنصب الذي ال يستحقه؟
وهو يعلم أيضا أن الحزب الذي ينتمي إليه
ال يقبل أن يصل إىل هذا املوقع القيادي الهام
دون ترشــيح وموافقة منــه ،ورمبا بطانة
الرئيس هي من ارتكبت هذا الخطأ الكبري يف
تقديم هذا الرجل إىل الواجهة مرة أخرى بعد
إدانته بالفساد ألكرث من مرة.
وكانت وقاحة الرجل أكرب من ذلك الخطأ،
عندما قال إنه يســتحق هذا املنصب لخدمة
اليمــن واليمنيني ،ونــي أن انتهازيته يف
اللهث وراء املناصب قــد عرفه كل من يدعي
خدمتهم مــن اليمنيــن ،كونه بأســلوبه
االنتهازي قد مر عىل كل األحزاب السياســية
متقلبــا مبواقفه كالحرباء من االشــرايك
إىل املؤمتــر ثــم القفز عىل ســيده عفاش
إىل الرشعيــة لحصد فتات موائــد القيادات
الكــرى ،وبهذا أكد مــرارا أن مصلحته فوق
كل االعتبارات وبتقلباته السياســية وفساده
أصبح مفضوحا داخــل البلد وخارجها ،فهل
يســتحق هذا الرجل العودة إىل الواجهة مرة
أخرى؟

والطرقات واألمــن واملياه والكهربــاء والرواتب
واملشــتقات النفطية واإلرضابات وقطع الطرقات
ويف البنــوك والصيارفة واألســاك والخضار...
يعني يف كل يشء يتعلق باملواطن وأمنه واستقراره
املعييش.
ورغم ما عمله ويعمله  -ويقدر ذلك العدو قبل
الحبيب  -لكنه أيضا اصطدم مبن يحاول إفشــاله
وعرقلة مهامــه ،محاولني اقتنــاص القصور أو
الفجوات للنيل منه.
شــك ًرا هديتكم لعــدن محافظهــا املحب لها
ولقاطنيهــا أحمد حامد مللس ،فلندعو له بالتوفيق
وندعوكم إىل مساندته ومؤازرته ليخرج بعدن إىل
مجدها وتاريخها املتألق دوما ،فهنيئا ملواطني عدن
محافظكم العتيد.

ال للترويج
للمشاريع
السياسية
نصر هرهرة
تشــكلت حكومة املناصفة بني الشــال والجنوب
وفــق اتفــاق الرياض املوقــع بني املجلــس االنتقايل
الجنــويب والحكومة اليمنية املعرتف بهــا دوليا ،والذي
تضمــن األهداف األساســية لهذه الحكومــة وأهمها
حشــد الجهود والطاقات ملحاربة الحــويث وإعادة بناء
املؤسسات وتحســن الخدمات وتحسني معيشة الناس
وتهيئة البيئة للمفاوضات السياسية ،وهذه هي األهداف
األساسية وليس من أجل إعادة االحتالل اليمني للجنوب
أو الرتويج ملشاريع سياســية قد رفضها شعبنا سابقا
وقدم قوافل من الشــهداء والجرحى واألرسى يف سبيل
ذلك أو ملشــاريع ممكن أن تكون موضوع تفاوض يف
العملية السياسية القادمة والتي سرتعاها األمم املتحدة.
وإما أن يتوافق عليها أو ترفض ،لهذا فحكومة املناصفة
ليســت حكومة لرتويج ملشاريع سياسية ينشدها وزير
أو حزب أو مكون ســيايس ينتمي إليها؛ ألن ذلك يعترب
خروجا عن مهام الحكومة وامليض باتجاهات مشبوهة
ســتكون موقع رفض سيايس وشــعبي وستفقد هذه
الحكومة أي حاضنة لهــا يف عدن ،والحكومة تعي ذلك
جيدا وتدرك الواقع الراهن للجنوب وتطلعات شــعبه وما
قدمه من تضحيات جسام يف ســبيل تحرره واستعادة
سيادته املستباحة وثرواته املنهوبة ودولته املدمرة ،ومع
ذلك ســمح لها أن تعمل من عــدن لتحقيق املهام الثالث
املذكورة أعــاه والتزاما بتحالف الرضورة الذي تك ّون يف
خضم املعارك ضــد الحويث ومعالجة امللفات االقتصادية
وتخفيف كلفة النضال لشعبنا الجنويب الصابر.
أما يف حال الخروج عن ذلك واســتفزاز الناس وعدم
احــرام خياراتهم وتطلعاتهم فإن ذلك ســيكون ليس
لصالحها.
إن من مصلحة النصف الشــايل أن يلتــزم بتنفيذ
اتفاق الرياض ومبضامينه السياســية ،فحني يعمل يف
إطار الخدمات وتحســن معيشــة الناس يف الجنوب
فإنــه يضمن بيئة حاضنة لــه وداعمة له يف حربه ضد
الحويث ويعطي انطباعا لدى املجتمع املحيل يف الجنوب
والشــال واملجتمع اإلقليمي والدويل عىل قدرتهم عىل
إدارة البالد ،وحني يوجه القوات الشــالية املوجودة يف
الجنوب بدون مهمة باتجــاه الجبهات مع الحويث فهو
يضمن تعزيزًا للجبهات ودافعً ا للجنوبيني أن يكونوا إىل
جانبهم يف الجبهــات؛ ألن بقاءهم يف الجنوب ال يحفز
الجنوبيني للتقدم إىل الجبهات وترك القوات الشــالية
يف الجنوب ،ويف حــال تنفيذ اتفاق الرياض مبضامينه
السياسية والعســكرية والخدمية واالقتصادية سيشكل
قوة ضغط عىل الحويث وســيعجل بأحد أمرين :انهيار
الحويث والســقوط من الداخل ،أو الضغط الشديد عليه
مام يجعله يأيت إىل املفاوضات السياسية ويتعامل معها
بإيجابية والحكومة اليمنية يف موقع القوة .ويف إطار
املفاوضات السياسية بإمكانها أن تلعب بورقه مهمة هي
أن الجنوب بيد الجنوبيني وأننــا نتفاوض حول الوضع
يف الشــال وال تعطي الحويث فرصة للتدخل يف الشأن
الجنويب وهكذا تضمن تقليص نفوذه ،وما غري ذلك فإن
الحويث ســيفاوض يف العملية السياسية عىل الجنوب
ولن يعطيهم الفرصة للتفاوض حول الشامل.

