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كتابات

إن الثالثة العقــود الزمنية املاضية التي 
قبضة  تحت  العــريب  الجنوب  أبناء  أمضاها 
خاللها  وتعرضوا  الفــايش  اليمني  االحتالل 
لشتى صنوف املامرسات اإلجرامية التي بلغت 
حد جرائم الحرب ضد اإلنسانية، ذلك اإلجرام 
الوحيش البشــع الذي مل يسبق له مثيل يف 
تاريخ العامل إطالقا ومل يتعرض له أي شعب 
من شــعوب الكون قاطبة بهدف إبادته من 
الحياه نهائيا أو تركيعه وإذالله واستســالمه 
طمعا يف البســط عىل أرضــه والتملك فيها 
واالســتمتاع والعبث برثواته القيمة الهائلة 
الثمينة ومن ثم االســتئثار بــكل ما يحويه 
الجنوب عىل أنقاض شعبه الحي الحر الغيور 

الجبار مثلام خطط وتوهم االحتالليون.
إال أن أبناء الجنوب رغم تعرضهم لجرائم 
اإلبادة الجامعية والفردية وللقمع واالختطاف 

ل  عتقــا ال ا و
واإلخفاء والتنكيل 
يــب  لتعذ ا و
هيــب  لرت ا و
وإىل  واملالحقات 
كافــة األعــامل 
أن  إال  اإلجرامية، 
يحقق  مل  ذلك  كل 
أهدافه  لالحتالل 
وأحالمه  ومآربه 
الرسابية، بل حدث عكــس ذلك متاما، حيث 
املقاومة  رقعة  وتعاظمت  وانترشت  توسعت 
الجائر،  الظلــم  نتيجة  الجنوبية  الشــعبية 
وبفضل الله وتوحد ومتاسك الجبهة الداخلية 
املواجهــات كل محافظات ومديريات  عمت 
ومناطق الجنوب بدال مــام كانت محصورة 

عىل مناطق محدودة معينة فقط.
تضاعفت  كلــام  الجنوب  أبنــاء  وكان 
واشتدت األعامل اإلجرامية االحتاللية ضدهم 

أبــدوا شــجاعة وتحديا وبســالة وصمودا 
أكرث  وفداء وتضحية ال نظري لهــا، وصاروا 
قــوة ومعنوية وثقة ومل يســتطع االحتالل 
اليمنــي إبادتهــم أو تركيعهــم أو يحد من 
عملية التفافهم حول بعضهم البعض وتوحد 
شملهم بجيوشــه الهائلة وأسلحته املتطورة 
بــل بجرامئه تلك قتل الخوف يف نفوســهم 
وصاروا يًدا واحدة وأكــرث قوة وتحولوا إىل 
وحوشا كارسة ال يهابون املوت إطالقا، ويوما 
بعد آخر استطاعوا تحويل املعادلة لصالحهم 
وصعــدوا مواجهاتهم وكثفوا هجامتهم بكل 
رشاســة ضد قوى االحتالل اليمني الشاميل 
حتــى زرعوا الخوف والرعــب واالنهزام يف 
نفوس أعدائهم الشــامليني وانترصوا عليهم 

يف عام 2015م.
واليوم ويف ظل هــذه الظروف املعقدة 
يجب أن نويل الجبهــة الداخلية كل االهتامم 
لتكــون هي فعــال صامم األمــان ومصدر 

االنتصار والثبات واالستمرار.

ما من شك إذ نقول بأن املتعاقدين املدنيني 
)تقاعد مبكر( قد عانوا كثريًا أثناء استالمهم 
رواتبهم الشــهرية الضئيلة من هذا الربيد أو 
ذاك يف عمــوم محافظة عــدن، وتحديدًا ما 
بعد قرار نقل البنك املركزي اليمني من صنعاء 
إىل عدن، حيث كانــوا ينتظرون يف طوابري 
طويلة ولساعات عديدة، فإذا بأصحاب الشأن 
يقولون لهــم: "الفلوس خلصت!" فريوحون 
الناس والبعض ما عنده إيجار الســيارة، ثم 
الثاين، فمنهــم من يتوفق  اليــوم  يعودون 
باســتالم راتبه ومنهم من يعود اليوم الثالث، 
والسبب يف ذلك هو الفســاد اإلداري وعدم 
املتقاعدين  أولئك  تجاه  باملســؤولية  الشعور 
املحاسبة، وعىل قول  البؤساء وغياب عنرص 
املثل الشعبي "إذا غاب األسد ترندعت الثعالب" 
ولكون كاتب هذا املقال واحدًا من املتقاعدين 
املدنيني فإنني ولظروف خاصة أجربتني عىل 
الغياب ستة أشهر عىل التوايل، ثم بعد عوديت 
ذهبت إىل أحد مكاتب بريد عدن فعرضت دفرت 

املعــاش عىل 
الشؤون  مدير 
فطلب  املالية 
تصوير  مني 
املعاش  دفرت 
قــة  لبطا ا و
 ، لشــخصية ا
ذلك،  ففعلت 
يل:  قــال  ثم 
استلم  "روح 
راتبك" فذهبت 
إىل محل الرصافني وأنا غري مصدق فوجدت 
أحــد الرصافني يعمــل وأمامــه مجموعة 
منتظرين الســتالم رواتبهــم حتى خلصوا، 
قدمت دفــرت املعاش والبطاقة الشــخصية 
لذلك الرصاف، فدفع يل راتبي بكل ســهولة 
السابقة، فقلت:  الفرتة  العادة يف  كام كانت 
"الحمــد الله هذه من بــركات محافظ عدن 
حامد مللس فهو من حارب الفســاد يف ذلك 

املرفق وغريه من املرافق األخرى".
 فسالم الله عىل املخلصني يف أعاملهم 
أينام كانوا، فهم من يحتاجهم وطننا الجنوب 

اليوم وغدًا، ومزيدًا مــن املخلصني، وهو ما 
قلته شعرًا عن عذاب الربيد يف فرتة سابقة مل 

تنرش بعد وهي كام ييل أدناه: 
مايش استفاد املواطن بالقرار الجديد
قرار نقل البنك وينه هل تحول زبيد؟
أما عدن مل يصل وأصبح بخانة فقيد

متاعــب  يف  واحنــا  وشــهور  أيــام 
شديدة 

من يوم يف يوم مييض والتعب للمزيد
وأهل املعاشات بالطابور عند الربيد

بريد مغلق عىل أبوابه سالسل حديد
بات املواطن يعيش اليوم عيشة نكيدة

الله يعني املواطن من عذاب الربيد
عذاب يا صاحبي منه يشيب الوليد

الشعب مطحون واملسؤول جالس بعيد
الله يصيب الذي جانا مبا ال نريده 

هذا موظف وذا ضابط برتبة عميد
وهؤالء هنا كل متقاعد وأرسة شهيد

الكل يبحث عن الراتب لعله يفيد
وراتب موقف مل يرصف ألشهر عديدة

بتاريــخ   القصيــد  هــذه  قلــت 
 .2016/11/7

إليك يا وطنــي أوجه الرســالة، وإليك 
أتكلــم بلغة الواقع التــي تفهمها خالية من 
والخطابات  الرنانــة  والكلامت  املصطلحات 
العميقة، إليك يا وطني أوجه رســالتي بداية 
من بــاب املنــدب وامتدادا عــىل جغرافيتك 

الجنوبيــة إىل املهرة رشقا وســقطرى يف 
املحيط الهندي.

من يريد أن يتمسك بالوحدة فقد أخطأ؛ 
ألن الوحدة مل نجِن منها نحن الشعب الجنويب 
إال التهميــش والقتــل واالغتيــال لكوادرنا 

وترشيد وترسيح قرسي لكل جنويب. 
الوحدة مل نجِن منهــا إال أنني الجرحى 
الوحدة مل  األيتــام.  وعويل األرامــل وبكاء 
نستفد منها إال دمار القاعدة وانتشار اإلرهاب 

وداعش وتشدد اإلصالح. الوحدة مل نجن منها 
الوظائف وخلقت  الوحدة رسقت  التكفري.  إال 
البطالــة ونهبت مصانــع وأرايض الجنوب 
وثروتــه وال يزالــون ينهبون ويتســلطون 
ويقنعون  السياســية  باملغالطات  ويتفننون 
البسطاء بأن الوحدة هي املثال  للتطور وهم 
بذلك يكرسون الفيد والنهب. الوحدة بسببها 
شــباب جامعيون تحولوا إىل رصيف البطالة 

ماذا أقول لكم إيها الشعب الجنويب!.

توحد وتماسك وصالبة جبهتنا الداخلية.. صمام األمان ومصدر االنتصار والثبات واالستمرار

من بركات محافظ عدن حامد مللس

رسالة وتحذير.. املؤمن ال يلدغ من جحر مرتين

عبدالكرمي النعوي

محمد سعيد الزعبلي

علي عمر عبداهلل

نصر هرهرة

هل ندرك الواقع؟ 
)3(

يف املقالني السابقني أوضحت:
1- أن االنهيــار الحايل يف كل املجاالت كان الســبب 

الرئييس له هو الفشل والفساد املرتاكم منذ ربع قرن.
2- أن القــرار الســيادي يف عــدن واملناطق املحررة 
تتجاذبه عدة قوى محلية وإقليمية ودولية فرضتها الحرب.

وأرشت إىل أن أي كتابات ال تأخذ بعني االعتبار هذين 
العاملني لن تكون موفقة، أكان يف التحليل أو االستنتاج.

وحاليــا ال بد لنــا أن نتحدث عن القــوى املؤثرة يف 
الســاحة واختصاصاتها تجاه الوضع املرتدي الحايل وما 
ينبغي عمله، لتستمر الحياة واالقتصاد والخدمات بحيث أن 
ال نوصل شــعبنا إىل يوم الخالص جثثا هامدة ال تستطيع 

الدفاع عن االستقالل وبناء الدولة املنشودة.
مجلس األمن الدويل:

لســت متخصصا يف القانون الدويل، لكن من خالل 
متابعايت فإن مجلــس األمن يتحمل الخدمات وغريها يف 
الدول التي توضع تحت البند الثامن وليس البند الســابع، 
لكن ال يعني أنه غري مســؤول عن تبعات وضع البلد تحت 
البند الســابع، فعىل األقل هو وضعها تحت هذا البند ألنها 
تهدد األمن والسلم العامليني وأمن واستقرار بلدها وال ميكن 
أن يرفع عنها أحكام هذا البند حتى تزول األسباب، وبالتايل 
فهو مسؤول عن توفري ما يحمي األمن والسلم العاملي مبا 
فيه األمن والسلم املحيل للدولة ذاتها وتتحمل األمم املتحدة 
ومنظامتها القضايا اإلنسانية يف البلد الواقعة تحت البند 

السابع.
الدول الراعية:

تلك  أمريكا وبريطانيا والســعودية واإلمارات،  وهي 
الدول هي املمسكة مبلف اليمني نيابة عن املجتمع الدويل 

يف مختلف املجاالت.
دول التحالف العريب:

بقيــادة اململكة العربيــة الســعودية والتي تدخلت 
عســكريا بهدف إعادة الرشعيــة إىل اليمن وحفظ األمن 
والســلم العاملني مبا فيه أمن واستقرار الدولة عىل أساس 

القرار 2216 ملجلس األمن.
الحكومة اليمنية املعرتف بها دوليا:

وهي حكومة املناصفة التي تشكلت عىل أساس اتفاق 
الرياض لتحقيق ثالثة أهداف رئيسية هي: 

تحســني الخدمات وتوفري املرتبات وتحسني مستوى 
معيشة الشعب.

توحيد الجهود العسكرية للضغط عىل الحويث وجلبه 
إىل طاولة املفاوضات السياسية التي ترعاها األمم املتحدة.

التهيئة للعملية السياســية والدخــول إليها يف وفد 
مشرتك مع املجلس االنتقايل الجنويب.

املجلس االنتقايل الجنويب:
وهو القيادة السياســية للجنوب الــذي تم تفويضه 
شعبيا من قبل شــعب الجنوب لتحقيق ثالث مهام رئيسية 

هي:
تشكيل قيادة سياسيه مؤسسية للجنوب.

حمل القضية الجنوبية داخليا وخارجيا.
إدارة الجنوب.

وبالنظر إىل أعــاله ميكن أن نلمــس التناقض الذي 
يصل إىل التعارض والتداخــل يف املهام، كام ميكن القول 
إن البعض قام مبهامه مع تقصري بسيط والبعض بتقصري 

كبري والبعض بتقصري فظيع.
هذا التعدد يف املســؤوليات الناتج عن تعدد املتدخلني 
يف الوضع الراهن رمبا كان أحد األسباب لتشتيت الجهود 

وعدم توحيدها بل وبعرثتها.
إن اســتمرار جمود األوضاع كام هــي مل يعد يطاق 
فإما أن تتحــرك األمور باتجاه تنفيذ اتفاق الرياض أو قلب 
الطاولة واالنتقال إىل رؤية جديدة بقوى تحمل هذه الرؤية 

الجديدة.


