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”األمناء” تقرير/ عـــــالء عـــادل حـــنش:

الجنويب  الشــعب  آمــال  ُضبت كل 

يف إخراجه من مســتنقع األزمات من قبِل 

حكومة املناصفة بني الجنوب والشامل، 

بعــد أن عــادت األزمــات، وبقــوة، يف 

غضون أســابيع، بعــد أن بــدأت مالمح 

االنفراجة تظهر مع تــويل األمني العام 

للمجلــس االنتقــايل الجنــويب، أحمــد 

حامد مللس، منصــب محافظ العاصمة 

الجنوبيــة عــدن يف يوليــو / متــوز من 

العــام املنرصم 2020م، غري أن مجيء 

حكومة املناصفة إىل العاصمة عدن يف 

30 ديســمرب / كانون ثاين 2020م، بعد 

أن أدت اليمــني الدســتورية بالعاصمــة 

الســعودية الرياض، زاد األمور تعقيًدا، 

وظهــرت األزمــات التي حــاول املحافظ 

مللس التخفيف منها بقدر املُستطاع.

وكان وصــول حكومــة املناصفة بني 
عبد  د.معني  يرأسها  التي  والشامل،  الجنوب 
امللك، وتظم )24( وزيًرا مقسمة بني الشامل 
والجنوب، لبــدء مهامها رســمًيا، وإخراج 
املوطن مــن بوتقة األزمــات، إال أنُه حدث 
العكس، فقد زادت األزمــات يف ظل وجود 
الحكومــة يف مقرها بقرص املعاشــيق يف 

العاصمة عدن.
وكان من املفرتض أن تُعد الحكومة خطة 
ُمحكمة تســاهم يف إنقاذ املواطن الجنويب 
مام يعيشــه من أزمات ُمفتعلة منذ ما بعد 
حرب الحوثيــني ونظام صنعاء الهمجي يف 

مارس / آذار 2015م.
وشهدت العاصمة الجنوبية عدن، خالل 
األيــام املاضية، أزمات حــادة منها: انعدام 
التيار  يف  وانطفاءات  النفطية،  املشــتقات 
املرتبات،  الكهربــايئ، والعجز عن تســليم 
وتدهــور العملة الذي صاحبــه ارتفاع يف 
أســعار املواد األساســية واالســتهالكية، 
وانعدام امليــاه، وغريها مــن األزمات التي 
ظن املواطن الجنويب أنهــا غادرته إىل األبد 
ال ســيام وأن أرض الجنوب غنية بالرثوات 
والزراعية  والســمكية  واملعدنية  النفطيــة 

وغريها.

الحكومة بال ديزل وال مرتبات!
ودأبــت حكومة املناصفــة عىل توزيع 
الوعــود »الكاذبة«، فمنــذ أن وطئت أقدام 
الوزراء أرض عدن مل يلحظ املواطن أي أعامل 
ملموسة من شأنها تحسني الوضع املعييش 

املتدهور.
التي رضبت  املعيشــية  األزمات  وتُشري 
املواطــن بالعاصمــة عــدن يف ظل عجز 
حكومي كبري إىل تداعيات كبرية من شأنها 

أن تحدث تصدًعا كبريًا يف الفرتة القادمة.
اليومني  خــالل  عدن  العاصمة  وعانت 
املاضيــني أزمــة خانقــة يف املشــتقات 
)الحكومية،  املحاط  يف  وانعدامها  النفطية، 
والخاصة(، األمــر الذي أجرب املواطنني عىل 
اللجوء إىل أســواق الســوداء التي تستغل 
املشــتقات إىل ضعف  األزمات برفع أسعار 

الضعف للسعر الحقيقي.
الحكومــة  ويقــول سياســيون: »إن 
أصبحت بال ديزل وال مرتبات!«. يف إشارة إىل 
انتقاد ســاخر للحكومة التي مل تسَع بجدية 
لتجنب األزمات، بل إن صمتها وعجزها ساعد 

عىل تفاقم األزمات.
وأضافــوا، يف ترصيحــات متفرقة لـ 
أن »الحكومــة برهنت عجزها  »األمنــاء«، 

منذ األيــام األوىل لها يف عــدن، حيث مل 
تقم بإعداد خطة عملية تســاعد يف انتشال 
الوضع املأساوي للمواطن، أو عىل أقل تقدير 
الحفــاظ عىل ما حققــه املحافظ مللس من 

توازن منذ توليه مهمة العاصمة عدن«.
مهمة  عليها  »الحكومة  أن  إىل  وأشاروا 
إعادة الهدوء وبسط االستقرار يف الجنوب، 
غري أنُه ال توجد أي بوادر لذلك، بل إن األزمات 
ظهرت بشــكل كبري يف الجنوب مع وصول 

الحكومة للعاصمة عدن«.

حكومة عاجزة عن دفع املرتبات
غاية  يف  تســاؤاًل  السياسيون  ووضع 
الحكومة عن  األهمية مفاده »ملاذا عجــزت 
“إن  بالقول:  أجابــوا  املرتبات؟«، حيث  دفع 
الحكومة عجزت عن دفع املرتبات الفتقارها 
ألي خطة مالية، حيث كان باإلمكان استغالل 
موارد الجنــوب، التي يتــم نهبها، يف دفع 
املرتبات املتوقفة منذ أشــهر، باإلضافة إىل 
تحويل مرتبات الــوزراء من العملة الصعبة 
مرتبات  تســتهلك  املحلية، حيث  العملة  إىل 

الوزراء مبالغ طائلة، وسببت عجزًا كبريًا«.
وتابعوا: »كام أن عجــز الحكومة عىل 
املحلية  العملة  أمام تدهور  عدم وضع حلول 
أحد أهم أسباب عدم قدرتها عىل دفع املرتبات 

الحالية، واملتأخرة منذ أشهر عديدة«.
املحلية  العملة  انهيار  “قضية  أن  وأكدوا 
الجنوب  العاصمــة عدن ومحافظــات  يف 
املحررة تُعد قضية سياســية بامتياز، الهدف 
منهــا مواجهة الجنوبيــني وإجبارهم عىل 
عىل  القضاء  إىل  باإلضافة  التنازالت،  تقديم 
طموحاتهم يف اســتعادة دولتهم الجنوبية 
عىل كامل ترابها الوطني املتعارف عليه دولًيا 

)عىل ما قبل 21 مايو / أيار 1990م(«.
ترصيحاتهم  يف  السياسيون،  واستبعد 
لـــ »األمناء«، نجاح إخضــاع أبناء الجنوب 
من خالل افتعــال األزمات، أو إجبارهم عىل 
ترك هدفهم األسايس املتمثل باستعادة دولة 
»الجنوبيني قدموا  أن  إىل  الجنوب، مشريين 
آالف الشــهداء والجرحى يف سبيل استعادة 
دولة الجنــوب، ومن املُســتبعد أن يتنازلوا 
األزمات،  الهدف مهام كانت شــدة  عن هذا 

ورضاوة حرب الخدمات«.

نافذون بالرشعية يســعون إلفشال 
الحكومة

وحّملت نخبة سياســية حزب اإلصالح 
كل األزمات التي تحــدث يف الجنوب عامة 
والعاصمة عدن خاصــة، إىل جانب تخاذل 

وعجز الحكومة عىل إيجاد حلول جذرية.
اإلصالح  »إن مخطّطــات حزب  وقالوا: 
تســري يف اتّجــاه معاكس متامــا لغايات 
التحالف العريب، حيث متّثل تحّركات اإلخوان 
وتحشــيدهم العسكري واســتيالؤهم عىل 
املوارد االقتصادية وإفشال حكومة املناصفة 
وإعــادة عدن وشــبوة وأبــني وغريها من 
محافظات الجنوب إىل مربّع الرصاع الدامي 

الذي جاء اتفاق الرياض لوقفه«.
وأجاب السياســيون عن التساؤل )ملاذا 
يحاول نافــذون بالرشعية اليمنية إفشــال 
»الرشعية  أن  عــىل  بالتأكيد  الحكومــة؟( 
اليمنية، التي يســيطر عليها حزب اإلصالح 
)ذراع اإلخــوان يف اليمــن(، تســعى إىل 
انبثقت عن  التي  املناصفة  إفشــال حكومة 
اتفاق الريــاض املوقع بني املجلس االنتقايل 
نوفمرب   5 اليمنيــة يف  والرشعية  الجنويب 
/ ترشين الثاين 2019م، برعاية ســعودية 
خليجية، وتأييد إقليمي ودويل، كون االتفاق 

ال يخدم مصالحها«.
واعتــربوا أن أحد أدوات إفشــال اتفاق 
الرياض هو إفشــال الحكومة يف مهامها، 
غري أنهم أكدوا أن ذلك ال يعني تربئة الحكومة 
التي يجب أن تتحــرك للحيلولة من األزمات 

املُفتعلة يف الجنوب - حد وصفهم.

أين تذهب موارد النفط؟
وميتلك الجنوب - الذي يقع جغرافًيا يف 
جنوب غرب آســيا, يف جنوب شبه الجزيرة 
العربية يف املنطقــة املمتدة من باب املندب 
وخليج عدن غربًا حتى حدود سلطنة ُعامن 
رشًقا، ويحده من الشامل الجمهورية العربية 
اليمنية، واململكة العربية الســعودية، ومن 
الجنــوب بحر العرب، ومن الرشق ســلطنة 
ُعامن، ومن الغرب البحر األحمر، وتوجد لدى 
الجنوب عدد من الجزر تنترش قبالة سواحله 
عىل امتــداد البحر األحمــر والبحر العريب 
وأكرب هــذه الجزر جزيرة ســقطرى والتي 
تبعد عن الســاحل عىل البحر العريب )150( 

ثــروات نفطية ومعدنية   - تقريًبا  كيلومرت 
وسمكية وزراعية هائلة.

وكان متوقًعــا أن متــارس حكومــة 
املناصفــة أدوارهــا التنمويــة واإلداريــة 
واالجتامعية لتحســني األوضاع املرتدية يف 
البالد، غــري أن وجود عدد من وزراء اإلخوان 
ســيعرقل مهامها، لتنخرط بشكل أكرب يف 
مقدرات  عــىل  للشــامل  التاريخي  الرصاع 
الجنــوب، ولعل تفكري الحكومــة بيع ما ال 
متلك من نفط الجنــوب، أو عىل األقل رهنه 
كضامنات لقروض دولية، يؤكد أنها ستكون 

أسرية توجهات اإلخوان.
»مليشــيا  أن  مطلعة  مصــادر  وأكدت 
الجنوب  نفط  عىل  للسيطرة  تسعى  اإلخوان 
لتحقيق أكرث من هــدف، إذ أن ذلك مينحها 
قدرة عىل متويــل جهودهــا الحربية التي 
ترضرت بفعل فســاد الرشعيــة اإلخوانية 
عىل مدار الســنوات املاضية، إضافة إىل أن 
الســيطرة عىل نفط الجنوب تؤدي مبارشة 
املعيشية يف محافظات  األوضاع  تفاقم  إىل 
الجنوب املحررة«. مشريًة إىل أن »ذلك هدف 
مبــارش ملليشــيا اإلخوان لتســهيل مهمة 

سيطرتها عىل خريات الجنوب«.
وقالت: »إن مليشــيا اإلخــوان حركت 
حرب النفط منــذ أن رأت حكومة املناصفة 
النور، فمنــذ ذلك الحــني مل تتوقف أزمات 
التي  الجنوب  محافظات  يف  والوقود  النفط 
تقع أغلبها تحت إدارة سلطات محلية تابعة 

لإلخوان«.
أين  الجنويب: عن  الشارع  يتساءل  فيام 
تذهب ثرواتنا ومنها الرثوة النفطية يف ظل 

األزمات التي رضبت الجنوب سابًقا ومؤخًرا؟
بدورهم، قال سياسيون، يف ترصيحات 
لـ »األمناء«، إن الرثوة النفطية التي ميتلكها 
الجنوب قادرة عىل إنهاء كل األزمات، غري أن 
هناك لويب فساد ينهب هذه الرثوة النفطية، 

ويعمد إىل تجويع شعب الجنوب، وإذالله.
وأضافــوا: »حرب النفــط ضد الجنوب 
تُعد أحد أدوات مليشيا اإلخوان لعرقلة اتفاق 
املواجهات  عن  تختلــف  أداة  وهي  الرياض، 
العســكرية املبارشة التي يعد االرتكان عليها 
خرًقــا مبارًشا لالتفاق، األمــر الذي يتطلب 

تدخال حازما من التحالف العريب«.
بالقول: »اإلخوان  أحاديثهــم  واختتموا 
أســاليب غري مبارشة لشــن  لجــؤوا إىل 
حــروب مختلقة ضد الجنوب ليس من خالل 
الهجامت العســكرية املبارشة ولكنها متهد 
لشن حرب جديدة ظهرت معاملها بكرثة خالل 

األيام املقبلة«.

سخط شعبي والحكومة يف مأزق
الجنويب سخطًا كبريًا  الشــارع  وشهد 
ضد الحكومة لعجزها عــن احتواء األزمات 

الخانقة يف الجنوب.
وتظاهــر عدد من العســكريني، أمس، 
أمام قرص معاشيق ملطالبة الحكومة برصف 

املرتبات املتوقفة منذ ستة أشهر.
املواطنني يف  فيام تظاهــر عدد مــن 
شــوارع العاصمة عــدن تنديــًدا باألزمات 

املتوالية.
الحكومة  أن  مراقبــون  أكــد  بدورهم، 
أصبحــت يف مــأزق من خالل ما يشــهده 

تقريـــر

وملاذ� يحاول نافذون بال�شرعية �إف�شالها؟

�شخط �شعبي و�حلكومة يف ماأزق

تقرير لـ«الأمناء« يبحث تداعيات الأزمات املعي�صية التي �صربت املواطن بالعا�صمة عدن يف ظل عجز حكومي كبري..

�حلكومة بال ديزل وال مرتبات!

ملاذا عجزت احلكومة عن دفع املرتبات؟

أين تذهب موارد النفط؟


