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تقرير

األمناء كتب: د/ عيدروس النقيب:
تقول الترسيبات الواردة من العاصمة 
الســعودية الرياض، حيث يجتمع ممثلو 
طــريف حكومة املناصفة، بــأن الجانب 
املمثل لســلطة الرئيس هادي )الرشعية( 
طــرح مجموعة مــن الــرشوط لعودة 
الحكومة ومامرسة املهامت التي تضمنها 
اتفاق الرياض، وهي أقل القليل مام ميكن 

أن تقوم به أضعف حكومة يف الدنيا.
وتكشــف هذه الترسيبات إن من بني 
املجلس  قيــادات  مغادرة  الــرشوط  تلك 
القوات  وترحيل  عدن،  العاصمة  االنتقايل 
ألوية  وعــودة  العاصمة  مــن  الجنوبية 
الحامية الرئاسية إىل عدن وقضايا أخرى 

ال تبتعد كثريا عن تلك الرشوط.
أحــد الظرفاء علق بالقــول:  ال أدري 
كيف نــي ممثلو )الرشعيــة( املطالبة 
باملاء  يطالبون  الذيــن  املواطنني  برتحيل 
والكهربــاء والرتبية والتعليــم والوقود 
يطالبوا  أن  فاتهم  املدينة، وكيف  وتنظيف 
املدنيني  واملتقاعدين  املوظفــني  برتحيل 
يطالبون مبرتباتهم  الذين  والعســكريني 
املتوقفة منذ ســنوات؟ وكيف نســوا أن 
يطالبوا بالسامح لتنظيم القاعدة وداعش 

بالدخول إىل عدن كاســتحقاق رضوري 
لعمل الحكومة؟

وبعيدا عن املزاح واالستظراف ال بد من 
التعرض العتبارين رئيسيني ونحن نتناول 

هذه القضية الجادة:

االعتبار األول: 
الحكومة  بواجبات  ويتعلــق  قانوين 
املنصوص عليها يف الدســاتري والقوانني 
السياســيون  يوقعها  التي  واالتفاقــات 
املكونــون لهذه الحكومــة )أي حكومة 
يف الدنيا(، ونحــن نتحدث هنا عن اتفاق 
والرشوط  املطالب  هذه  فمعظم  الرياض، 
هي من خــارج اتفاق الريــاض، وحتى 
هناك  الرئاســية  الحامية  ألوية  موضوع 
فقرة يف آلية الترسيع تحدد ما هي األلوية 
التــي ينبغــي أن تعود ومن هــم األفراد 
خالف  موضوع  ليســوا  الذيــن  والقادة 
بني طريف االتفــاق، وبعضهم قد عادوا 
إىل عــدن وهم موجودون، وميارســون 
أعاملهم، ومــن هنا يصبــح كل مطلب 
إضايف باطل وعــى الحكومة أن تعرتف 
بأنها فشــلت يف القيام بعملها وال داعي 
للبحث عــن حجج ومــررات مصطنعة 
املفروضة  للهروب مــن االســتحقاقات 

التي مل تنجز منها شيئًا، ومن حق رئيس 
أن  الوزراء والــوزراء، بل مــن واجبهم، 
يقدموا اســتقاالتهم وســيكون احرتام 
الناس لهــم أفضل ما هو عليه اليوم وهم 
يف الحكومة التــي مل توفر اإلضاءة ملقر 

إقامتها.

واالعتبار الثاني:
منطقــي ال بد أن يدركــه كل ذي قدر 
من الفطنة ولو كان ضئياًل، وينبغي عى 
األشــقاء رعاة االتفاق أن يكونوا هم أول 
االعتبار  وهذا  مبقتضياته،  يتمســك  من 

ميكن تلخيصه فيام ييل:
لقد أخفقــت القوات املســامة بـــ 
نائب  يقودها  والتــي  الوطني"  "الجيش 
أخفقت  دفاعه،  ووزير  الجمهورية  رئيس 
يف الدفاع عن معســكراتها وأســلحتها 
التي كانت تحت  والنقاط االســرتاتيجية 
بكاملها  محافظات  وســلمت  سيطرتها، 
للقوات الحوثية، وانهارت يف أيام وأحيانا 
يف ســاعات أمام هجامت األطفال الذين 

تحشدهم املليشيات.
ولو وجدت قيادة سياســية وتنفيذية 
تتمتع بقدر مــن الصالحيات ويشء من 

املســؤولية الوطنيــة واألخالقية، لكانت 
القادة وقدمتهم  القبض عى هؤالء  ألقت 
وأقل  املبــارشة،  العســكرية  للمحاكمة 
عقوبة كان ينبغــي اتخاذها بحق هؤالء 
هــي اإلقالة من مناصبهــم )يك ال أقول 
الخيانة(  بتهمــة  إعدامهم  أو  ســجنهم 
واســتبدالهم بقيادات كفؤة تحرص عى 
تحقيق نجاحات ملموســة أو عى األقل 
تحمــي املواقع واملدن والبلــدات الواقعة 

تحت سيطرتها. 
القيادات ال  ومن هنا فإن مثل هــذه 
ميكن ائتامنها عى تــويل قيادة القوات 
الجنوبية التي أجهضت املرشوع االنقاليب، 
كام  اإلرهابية،  النشــاطات  كل  وأخمدت 
ال ميكن تســليمها محافظــات جنوبية 
جديدة لتتخى عنها للمليشــيات الحوثية 
كام فعلت مــع محافظات الجوف ومأرب 

والبيضاء وفرضة نهم االسرتاتيجية.
لقد انقلبت اآلية فصارت الحكومة هي 
من يتدلل يف املطالب وطرح االشرتاطات 
للعودة، بدال من أن تذعن ملطالب الشــعب 
التي يفرتض أن يطرحهــا للقبول بعودة 
حكومة أذاقته األمرين ومل تفعل له سوى 
العذابات وتنمية اآلالم وتوسيع  مضاعفة 

دائرة التجويع واإلفقار.

لهذه األسباب يتذاكى ممثلو 
الشرعية يف اشتراطاتهم

املختطفــة،  )الرشعيــة(  ممثلــو 
يتذاكون بغباء شديد وكل الهدف من هذه 
االشرتاطات هو إطالة عمر األزمة وتيئيس 
املواطن الجنويب ثم تحريضه عى املجلس 
االنتقايل بال أي معنى، وهي لعبة حمقاء 
مكشوفة ستنقلب نتائجها عى الالعبني.

إن مثل هــذه اللعبة يجب أن تدفع كل 
ذي عقل ســليم إىل املطالبة بإقالة هذه 
مناصفة  حكومــة  وتشــكيل  الحكومة 
مــن وزراء جنوبيــني يعيشــون بــني 
وآالمهم  همومهم  ويشــاركونهم  الناس 
أفراحهم وأتراحهم،  ويتقاســمون معهم 
بداًل من وزراء مغرتبني يزورون مكاتبهم 
كل ستة أشهر، أو كل ســنة ثم يعودون 
أدراجهم لــ"التشــييك" عــى منازلهم 
وباملقابل  املهجــر،  بالد  يف  وممتلكاتهم 
السامح لألشــقاء يف محافظات الشامل 
للتفرغ لخوض معركة التحرير من الذراع 
اإليراين الذي يزداد متــددًا كل يوٍم بينام 
يزداد ممثلو )الرشعية( انكامشًا وتضاؤاًل 

أمام هجامت الصبية من هذا الذراع.

األمناء/ هاشم بحر:
تتسارع األحداث وتتواىل لتكشف معها يوما عن 
يوم أن صمت شعب الجنوب لن يطول، وخصوصا يف 
عدن، بعد تفاقم األزمات وتدهور األوضاع والفســاد 
الذي يحيط مبلــف الخدمات الذي يقف خلفه ثلة من 
املتنفذين يف أروقة الرشعية بعد أن تكشــفت النوايا 
حول املعرقل للخدمات وخلق األزمات وأصبحت عدن 

تواجه حربا رضوسا وهي حرب الخدمات. 

خطوات جريئة
واتخذ املجلس االنتقــايل خطواته الجريئة نحو 
تحديد املصري ووضع النقاط عى الحروف وذلك حني 
العاصمة  الحكومة ملزاولــة عملها من  طالب بعودة 
عدن وإصداره قرارا بإعادة تأهيل الكلية العســكرية 
ومقرها صالح الدين وإعادة تأهيل وتشــكيل القوى 
الجوية والدفاع الجوي وضم قاعدة العند إليها  وإعادة 
الساحيل  والحرس  البحرية  القوى  وتشــكيل  تأهيل 
وإعادة تأهيل وتشكيل االستخبارات العسكرية، وكل 
ذلك من أجل متكني نواة قوى الجيش الجنويب، وأيضا 
سلط املجلس االنتقايل الضوء يف اجتامعاته األخرية 

حول ملف الخدمات واألزمات .

من يقف خلف األزمات ويعرقل ملف اخلدمات؟
وتكشــفت حقيقة املعرقل مللف الخدمات وخلق 
األزمات وعرقلة جهود ومســاعي املجلس االنتقايل 
الجنويب من أجل متكينه من استعادة هوية الجنوب .

واعرتف مختار الرحبي، مستشــار وزير اإلعالم 
اليمني، أن الرشعية تقف خلف األزمات يف العاصمة 

عدن.
ودعا الرحبي يف تغريدة لــه الحكومة إىل عدم 
العودة، مشــريا أن األزمات واالحتجاجات وانتشــار 
الجرائم يف عدن تســبب بضغط شعبي عى املجلس 

االنتقايل.
وقال الرحبــي إن عودة الحكومــة هي رشعنة 
للمجلس االنتقايل، داعيــا إىل ترك املواطنني يعانون 

من غياب الخدمات.
فهذا االعــرتاف والدعوة يؤكدان وقوف الحكومة 
خلف األزمات وغياب الخدمات وانتشار الجرمية يف 
محاولة للضغط عى املجلــس االنتقايل للتخيل عن 

مرشوع استعادة الدولة الجنوبية.
وقالت مصــادر إن املجلس االنتقــايل الجنويب 

بصدد اتخاذ قرارات حاسمة يف األيام املقبلة يف حال 
مل تعد الحكومة خالل األيام املقبلة .

وأكد املحامي يحيى غالب الشــعيبي أن الحكومة 
اليمنية تفتعــل األزمات لهدف إطالــة الرصاع فيام 
املشاكل ومتابعة  مللمة  الزبيدي يســعى إىل  الرئيس 

قضايا املواطنني.
وقال غالــب يف تغريــدة عى منصــة تويرت: 
"حكومة اليمن تفتعل املشــاكل مع أهل عدن يك يتم 
إبعادها وبالتايل يستمر الرصاع وترر فشلها بحجة 
الُبعد الجغرايف رغم دعم دول التحالف العريب بقيادة 

السعودية لها".
وأضاف: "أمــام كل هذا ورغم تهديــد اإلخوان 
والقاعــدة نجد القائــد عيدروس الزبيــدي يصول 
ويجول يف الجنوب العريب ويســتمع للناس و يحل 

مشاكلهم".
الجنويب  الصحفــي  أوضح  فقــد  الصدد  وبهذا 
ورئيس تحريــر صحيفة "األمنــاء" عدنان األعجم 
أن املجلس االنتقايل ســيقوم بنقــل مقره إىل قرص 

معاشيق يف حال رفض الحكومة العودة.
وأضــاف: "إذا مل تعد الحكومة خــالل أيام إىل 
العاصمة عدن سيتم نقل مقر االنتقايل إىل املعاشيق".

قرارات جريئة وحاسمة مرتقبة حملافظ 
العاصمة عدن

وبالتزامن مع الحراك السيايس للمجلس االنتقايل 
الجنويب فقد علمت "األمنــاء" أن محافظ العاصمة 
عدن األخ أحمد حامد مللس سيتخذ حزمة من القرارات 
الحاسمة التي ستحمل يف طياتها الكثري من املفاجآت 

 .
وأفادت مصادر مؤكدة يف قيادة السلطة املحلية 
بعدن أن املحافظ أحمد حامد مللس بصدد إصدار حزمة 

قرارات إقالة وتعيني جديدة .
وبحسب املصدر يف قيادة الســلطة املحلية فإن 
حزمة قرارات تعيني ســتحدث يف عــدد من املكاتب 

التنفيذية والخدمية يف عموم املديريات .
وســتكون محافظة عدن بانتظار املفاجآت التي 
ستحدثها قيادة املحافظة من جهة واملجلس االنتقايل 
الجنويب من جهة أخــرى متحدين معا كقوة ضاربة 

يف معركة الحسم واالنتصار.
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تفا�شيل العودة امل�شروطة للحكومةتفا�شيل العودة امل�شروطة للحكومة

قرارات جريئة وحا�شمة مرتقبة ملحافظ العا�شمة عدن واالنتقايلقرارات جريئة وحا�شمة مرتقبة ملحافظ العا�شمة عدن واالنتقايل

مغادرة قيادات االنتقالي وترحيل القوات اجلنوبية وعودة ألوية احلماية الرئاسية إلى عدن أبرز االشتراطات..

تقرير خاص لـ "األمناء" يكشف حقيقة الصراع يف ملف اخلدمات بعدن واجلهات التي تقف خلفه..

¿ هذا هو التو�صيف القانوني ل�صروط  وفد ال�صرعية التفاو�صي
¿ لهذه االأ�صباب يتذاكى ممثلو ال�صرعية في ا�صتراطاتهم


