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كتب/علي عبداهلل مولى الدويلة
ليس من قبيــل الصدفة ودواعي املرونة والتحفظ 

أن تقال الحقيقة أحيانا ولكن الحقيقة يجب أن تقال 

بصدق وأمانــة ومن دون قيد أو رشط يف وجه أعداء 

الحياة بكل حذافريها وأبعادها السياسية والثقافية، 

ومــا تحمله الكلمة من معاين ســامية هؤالء يطلق 

عليهم »الفاســدون« الذين باعوا ضامئرهم رخيصة 

وبحكم أنانيتهم وجشــعهم وتهورهــم وحب الذات 

وترفع عىل اآلخرين، وألنهم ال يؤمنون بحرية كرامة 

الجنوبية  وبالقضية  الوطنية  وســيادته  اإلنســان 

التي يف الحقيقة تعترب هــي محور النقاش الجديل 

الوطني، تحاول هذه األنظمة العربية الرجعية زعزعة 

واالقتصادي  واالجتامعي  السيايس  اإلنساين  النظام 

الفكرية  القضية  الذي يتمحور يف جوهره  والثقايف 

والقيم  اإلنسانية  واملبادئ  املفاهيم  مجمل  وإجهاض 

واملثل العليا والسلوك األخالقي ومتزيق وتشويه اليمن 

ووحدته العربية املشــركة؛ ألنهــم بطبيعة الحال ال 

يطالبون بالحب والخري والســالم واألمن واالستقرار 

بل غالبــا ويف كل األحوال يســعون إلبقاء الوضع 

الفاسد كام هو عليه دون إيجاد حلول إيجابية برؤية 

موضوعية تتجسد من خالل اآلراء واألفكار الوطنية، 

والفســاد ال يولد إال القتل والخــراب ويقود البرشية 

األساليب  ويستخدم  املجهول  الطريق  نحو  اإلنسانية 

القمعية واملؤامرات الدنيئة وانتهاك حقوق اإلنســان 

ونهب مقدرات الشعب بطرق وأساليب غري مرشوعة.

وكل هذا ألجل إشباع غرائزهم وملذاتهم يسخرون 

تلك األموال الطائلة الثمينة الســتثامرها يف البنوك 

الحكومة  الخونة، وكان عــىل  األجنبية وأعوانهــم 

الســابقة أن تعلن عن فشلها بكل شجاعة باعتبارها 

مل تعمل عــىل معالجة الكثري مــن القضايا العالقة 

واالعراف  نفســها  مخادعة  دون 

حق  يف  ارتكبتها  التــي  بأخطائها 

املواطن والوطــن ونتيجة كل هذه 

السياســية  والخالفات  الرصاعات 

السياســية  األحــزاب  وتعدديــة 

والثقافــات الربجوازيــة التقليدية 

أعاقت  الحقيقة  التي يف  الســائدة 

النهوض الفكــري الثقايف وغريها 

مــن العــادات والتقاليــد الدينية 

العرقيــة  والنزاعــات  املذهبيــة 

والطائفية كالتعصب الفكري الديني 

املتطــرف واملتشــدد أصبح معظم 

املواطنني يف وقتنا الحارض يعانون 

الكثري من الهمــوم واملشــاكل االجتامعية واألزمة 

االقتصادية .

ومن أهم املشــكالت واملعضالت األساســية التي 

يعيشــها املواطن يف وقتنا الحــارض هبوط حاد يف 

العملــة النقدية والغــالء الفاحش يف أســعار املواد 

الغذائية وتوقف اســراتيجية هيكلــة األجور وغياب 

تسوية أوضاع املتقاعدين املدنيني والعسكريني وتأخر 

رصف املرتبات واملســتحقات املالية بأثر رجعي وعدم 

تحسني الخدمات منها انقطاع التيار الكهربايئ بشكل 

مستمر وعدم توفر املياه النقية والحلة املعيشية التي 

يعانيهــا املواطن وهو غري قادر عــىل تحمل أعباءها 

بســبب الفقر واملجاعة، وهذا يعود إىل النظام الفاسد 

الذي ال يخــدم التوجه اإلنســاين وال تهمه مصلحة 

السيايس وبالذات  القرار  أنه صانع  الشعب وباعتباره 

عندما يتجرد اإلنســان من أبســط القيم واملثل العليا 

وتتنــاىف من خاللهــا املفاهيم واملبادئ اإلنســانية 

الضمري اإلنساين نحو  والسلوكيات األخالقية ينحرف 

فكرة انتهازية الفرد للوصول إىل الســلطة الترشيعية 

عىل  يعتمد  رشعي  غري  بأســلوب 

أقنعة  خلــف  األمة  خــريات  نهب 

الواجهة  باعتبارها  الدميقراطيــة 

الحقيقية التي متثل ســلطة الدولة 

الزائفة  الشعارات  خالل  من  الرباقة 

املحتوى  من  املفرغــة  والخطابات 

واالجتامعي  والســيايس  الفكري 

التي  للدميقراطية  واإلنساين خالفا 

تعتربها هاجسا سياسيا الهدف منه 

تطوير املجتمع اإلنســاين ملعالجة 

كل الهموم واملشــاكل السياســية 

واالجتامعيــة وتوحيــد الصفوف 

ضمن العنــارص الوطنية الرشعية 

التي تحارب كل أشــكال وأنواع الفساد وتحافظ عىل 

ممتلكات الدولة وحقوق املواطن اليمني وهذا ال يحقق 

الحيــاة املدنية إال عندما يتحرر اإلنســان من عبودية 

قيود النظام املعادي ومخلفات رواسب املايض البغيض 

املتخلــف فكريا القائم عىل القهــر الفكري والنفيس 

العدالــة االجتامعية  وكبت حرية اإلنســان وتضليل 

واستغالل اإلنسان ألخيه اإلنسان والتخلص والقضاء 

عىل كل التناحرات القبلية والتفرقة العنرصية وغريها 

من النزاعات الطائفية املذهبية.

ولقد لعبت حكومة الوفــاق الوطني دورا حقيقيا 

وتحريضيا رائعــا متثل من خاللها مراكز قوى وطنية 

تتحىل بالنظام الدميقراطي العادل الذي يســوده روح 

كرامة اإلنسان وعدالته االجتامعية والنظم والقوانني 

وبالــذات القضية الجنوبية املحورية ملعالجة ســائر 

القضايا اإلنسانية منها توفري فرص العمل وتخفيض 

أســعار املواد الغذائية وتحســني مســتوى معيشة 

املواطــن ونرش الوعي الثقايف اإلنســاين يف نفوس 

املواطنني ودفع عجلة التنمية االنتاجية لتطوير البنية 

االقتصادية والثقافية والخدماتية.

بحكم أن اليمن متتاز باملناخ املعتدل والهواء النقي 

وجبالها الشــامخة وشواطئها الســاحلية وأراضيها 

الصحراوية وثــاين ميناء يف العــامل وتحتل موقعا 

التجارية ملضيق هرمز  اسراتيجيا هاما معربا للسفن 

وتعتــرب من ضمن الــدول العربية الغنيــة بالرثوات 

وأصبحت هذه الدول العربيــة املجاورة لليمن مطمعا 

للغــزاة الطامعني واملربصني الذيــن ينهبون خريات 

الشــعوب وهذا ما دفع مليشــيات الحويث االنقالبية 

املتمردة عىل الســلطة الرشعية إعالن الحرب الظاملة 

عىل الجنوب، حيث أن هذه الجامعة اإلرهابية الطائفية 

انشقت من الساللة الزيدية بعد انهيار الحكم اإلمامي 

الكهنويت وســكنوا مدينة صعدة وبنوا معســكرات 

لتدريب جنودهم عىل القتال وكانت تدعمهم رًسا إيران 

ماديا وعسكريا، ولقد ارتكبت قوى الظالم أبشع كارثة 

إنسانية يف حق الشعب الجنويب فريدة من نوعها مل 

تحدث يف مدينــة عدن من قبل قلعة الصمود وتصدي 

وكل ما خلفته هذه املليشــيات من قتل وتدمري شامل 

يف البنيــة االقتصادية التحتية والفوقية وســقوط 

العديد من شهداء املقاومة الجنوبية التي قدمت أروع 

التضحيات والبطوالت الرائعة إال ليك يســرد املواطن 

كرامته وعزته وفخره وإرادته التي ال تقهر ويف سبيل 

القضية الجنوبيــة الوطنية وحرية كرامة اإلنســان 

وعدالته االجتامعية واستقالله الوطني، واليوم تشهد 

بالدنا يف ظل هذا الوضع الفاسد نذور معارك رشسة 

ودموية طاحنة يف جميع الجبهات .

ومن أجل إخراج اليمن مــن هذه األزمة واملصاعب 

واآلالم يجب عىل التحالف العريب تقديم املســاعدات 

اإلنســانية وكذا تخفيف املعاناة حتى يســتعيد البنك 

املركزي نشاطه املحاســبي يف تقوية العملة النقدية 

املحلية.

وما زال الفا�سدون يعيثون يف الأر�ض ف�ساًدا


