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كتابات

بذكاء ســيايس يف قدرة قلب الطاولة 
االنتقايل  املجلس  اســتطاع  العدو،  عىل 
الجنــويب يف الخطاب التاريخي للرئيس 
أعلن  الذي  الزبيــدي،  القائد عيــدروس 
فيه حالة الطــوارئ والتعبئة العامة يف 
عمــوم محافظات الجنوب، أن يفشــل 
الفوىض يف  البرص مخطط خلق  وبلمح 
العاصمة عــدن، وقطع طريق التحريض 
اإلخواين ضد االنتقايل الجنويب باســم 
الخدمات والرواتــب التي هي من صميم 
أن  املناصفة، كام استطاع  مهام حكومة 
والدويل  اإلقليمي  الصمــت  حالة  يكرس 
تجــاه مؤامرة هــروب رئيــس ووزراء 
حكومــة املناصفة مــن العاصمة عدن 
واســتمرار متلصهــم املتعمد عــن أداء 
يف  املواطنني  تجــاه  الحكومي  واجبهم 
اتفاق  بنود  خدماتهم ورواتبهم حســب 

الرياض.
نفس  ففــي 
الــذي  الوقــت 
فيه  يتــدارس 
االنتقايل  رئيس 
مع  الجنــويب 
هيئة  أعضــاء 
وبعض  رئاسته 
اللجان التابعة له 
املطلوب  التدابري 
التعامل بها إلدارة وســري املؤسســات 
االقتصادية مبا يضمن تحسني الخدمات 
ودعم تعزيز الجبهات ملواجهة ميليشيات 
إيران،  من  املدعومــة  اإلرهابية  الحويث 
ســارعت الدول الرباعية املعنية بالحرب 
يف اليمن ويف قرار لها  إىل دعوة حكومة 
املناصفــة بالعــودة إىل العاصمة عدن 
والقيام ملزمة أمام املواطنني بتحســني 

خدماتهم ورصف مرتباتهم.
املرة ويف حال تــم االتفاق عىل  هذه 

عــودة حكومة املناصفــة إىل العاصمة 
لن يكون مبقدورها مامرسة نفس  عدن 
انتهجتها من قبل  التي  الخبيثة  السياسة 
املواطن الجنويب واســتقرار  ضد أمــن 
قد  السياســة  أن هذه  معيشــته، حيث 
وصارت  الجنــويب  االنتقايل  كشــفها 
العامل. ويف حال حاولت  مفضوحة أمام 
العبث باملواطن الجنويب بنفس السياسة 
السابقة ســيكون االنتقايل الجنويب لها 
الرباعية  الدول  باملرصاد وبدون استجداء 

أو غريها بالشكوى إليها.
إنهــا الفرصــة األخرية أمــام حزب 
بشــطر  محتفظا  البقاء  يف  اإلصــاح 
من الرشعيــة، وهو تنفيذ بنــود اتفاق 
الرياض حرفيا بدون مامطلة أو مخادعة 
وسيكون ذلك تحت أنظار الدول الرباعية، 
ما مل فــإن االنتقايل الجنويب وبعيدا عن 
اللوم وبأعذار ملتمســة ســيكون أمام 
تنفيــذ حقيقي لحكــم ذايت عىل جميع 

محافظات الجنوب.

سمعت أحد الصحفيني من عدن معلقًا عىل 
“الجزيرة”  قنــاة  من  االحتجاجات يف عدن 
وقد صب جــام غضبه عىل املجلس االنتقايل 
الجنويب، بكل حقد مدعيًا عىل املجلس الكثري 
من االفرتاءات التــي ال حرص لها، حتى كدت 
أقول ال ميكن أن يقول هذا الكام الكبري عىل” 
االنتقايل” إال من خارج عدن - من تركيا مثًا 

- كغريه من أبواق اإلخونج هناك.
ويل عــذري إن شــككت أن هذا الصحفي 
الذي  “االنتقــايل”  ألن  تركيــا؛  من  يتحدث 
وصفــه بحده، وهــو متواجــد يف مناطق 
سطوته، مغاير متامًا ملا يقوله، وإال ملا سمح 
له أن يتحدث بكل سوء وبحرية تامة، خاصة 
وأن حديثــه يحمل لغــة تحريضية فاضحة. 
وعىل فكرة هــذا الصحفــي “الدعي” ليس 
األول وال األخري، ممن يتحدثون بعدوانية عن 
الجنــويب، فهناك عرشات  املجلس االنتقايل 

التــي  الصحــف 
تحرر  أو  تطبــع 
يف عــدن وتحت 
االنتقايل  سلطة 
ية  لعســكر ا
وهناك  واألمنية، 
الكثــري  كذلــك 
مراســي  مــن 
املعادية  القنوات 
“االنتقايل”  لـــ 
يتعرض  تبث رســائلها من داخل عدن، ومل 
أي صحفي ألي مضايقــات من قبل القوات 
الجنوبيــة التابعة لانتقــايل، وأتحدى أحد 
االنتقايل  سجل حادثة واحدة تدين "املجلس 
الجنــويب" متس حرية اإلعــام. مقارنة ملا 
يجــري للصحفيني يف صنعاء عند الحوثيني 
لديهم صحفيان خاضعان لحكم  اليوم  الذين 
اإلعدام، والعامل كله يناشد مليشيات الحويث 

إطاقهام دون جدوى.
ومــا يحصــل للصحفيــني واإلعاميني 

والنشــطاء يف شــبوة، ال يخفى عىل أحد، 
فالعــرشات ال زالوا إمــا يف معتقات “بن 
لعكــب” أو مطارديــن، خافًا ملــن قتلتهم 
مليشــيات اإلخوان يف شبوة، والحال نفسه 
يجري يف مأرب، وأفظع من ذلك ما يجري يف 
تعز. ولهذا لن يجرؤ أحد ان يتحدث يف تعز أو 
يف شــبوة أو يف مأرب أو يف صنعاء بنفس 
التي يتحدثون بها  التحريضية  اللهجة واللغة 

يف عدن عن االنتقايل ومن عدن.
تنويه:

بإصاح  املطالبة  الشــعبية  االحتجاجات 
األوضاع املالية والخدمية، وضد الغاء املعييش 
يف عدن ومحافظات الجنوب، جميعنا معها، 
حتى وإن رفعنا شعار االحتجاجات فإنا ندين 
الكل  “االنتقــايل” مطالبني  الكل، مبا فيهم 
املعيشة، بعيدًا عن  بالتحرك إلصاح أوضاعنا 
أن نسيســها،  أما  والتخريب،  الفوىض  خلق 
فإنها تخرج  الفوىض  لخلق  ونجعلها وسيلة 
عن هدفها وتضيع بذلــك الحقوق واملطالب 

املستحقة.

أن الدعــوة للتظاهــرات تظــل مرتبطة 
بعناوينهــا وبتحضرياتهــا وبالقضيــة أو 
الخدمــات التــي خرجت ألجلها، وليســت 
بشــعارات املندســني فيها وال مبن يركبون 
عنه  عجزوا  مــا  وتحقيق  للفوىض  موجتها 
فيحتمون مبعاناة النــاس لتحقيق أهدافهم. 
مظاهــرات عــدن أوصلت رســالتها محليا 
وإقليميــا ودوليا وحامهــا االنتقايل، ويف 
ذات الوقت تحّمل مســؤوليته فمنع االنزالق 

للفوىض وأفشل ما خطط له املندسون.
اســتغل اإلخونج ثورة الجوع واســتغلها 
االنتقايل  مــن  املوتورين  الكتــاب  بعــض 
واســتغلها فتات من الباحثــني عن واجهة 
ليصــدروا البيــان رقــم )١( ويجعلون من 
مظاهرات الجوع يف عدن استفتاًء شعبًيا ضد 
االنتقايل فأثبتوا انتهازيتهم ألن عدن وغريها 
بأنها ستخرج يف  املحافظات ظلت تهدد  من 
ثورة جوع اجتمعت أسبابه من غاء األسعار 
وغياب الخدمات وقطع مرتبات وانهيار سعر 

مصحوبة  العملة 
بسياسية التمكني 
والفساد مبحاربة 
مهــم  خصو
الشعب،  بتجويع 
ظلــت  أســباب 
يف  تتفاعــل 
محافظــات  كل 
الجنوب، لكن عدن 
مستهدفة  كانت 
بدرجة أساســية  ألن الفساد والتمكني يدير 
حربه ضــد خصومه فيها بدرجة أساســية 

فخرجت التظاهرات يف عدن.
من املسؤول؟!

يف  والتمكــني  الفســاد  تحالــف  إن 
غاء  األول عن  الرئييس  الرشعية املســؤول 
األســعار وغياب الخدمات، فهم الجهة التي 
تستحوذ عىل ثروات الباد النفطية والغازية 
وتســيطر عــىل املوانئ، وهــم الجهة التي 
يؤمنها،  اقتصادي  غطاء  بدون  العملة  تطبع 
فــا يختلف عملها عن أي مــزّور عملة، هم 
الجهة الطفيلية امتهنت التهريب تحت غطاء 
رشعيتهم بل فتحوا موانــئ ليتحللوا من أية 

رضائب هزيلة يوردونها لفسادهم عرب املوانئ 
الرســمية، هم الجهة التي مــا انترصت يف 
حرب حتى يثق الناس بها، وال خدمت الشعب 
يف سلم فيعذرها البعض عن خورها، بل تريد 
أن تنتــرص يف عدن بغاء األســعار وغياب 

الخدمات وقطع املرتبات وتجويع الشعب.
أوصلت  بالخدمات  والحــرب  الجوع  ثورة 
رســالتها للتحالــف بدرجة أساســية فهو 
صاحب والية الحرب وهو الســلطة الفعلية، 
وأوصلتهــا للعامل، بــل إن املجلس االنتقايل 
حمى الجامهــري لتبلغ رســالتها، لكنه يف 
عىل  الحفاظ  يف  مســؤوليته  تحّمل  املقابل 
الشــعب الذي تدفع به القــوى التي تحاربه 
للفــوىض، فاملظاهرة لن تخّفض  بالتجويع 
األسعار ولن تعيد الكهرباء ولن تحافظ عىل 
اســتقرار العملة بل لها إجــراءات اقتصادية 
ومالية من صلب مهــام الرشعية التي متلك 
قرار التعيــني وتجبي األمــوال ومن صميم 
الفعلية  الســلطة  ألنه  التحالف  مســؤولية 
والويّص عىل رشعية تسيري العمل واملسؤول 
أو  عن سفاهة إجراءاتها وقراراتها ونجاحها 

فشلها.

قرار الرباعية والفرصة األخيرة

“االنتقالي” املفترى عليه إعالميًا

االنتقالي وثورة الجوع

عادل العبيدي

أحمد الربيزي

صالح علي الدويل باراس

علي منصور الوليدي 

شكًرا سيادة الرئيس 
القائد شكًرا جنودنا 
النشامى شكًرا شعبنا 

الواعي

قــرار الرئيس القائــد اللواء الركــن عيدروس 
العامة  والتعبئة  الطــوارئ  بإعان حالة  الزبيدي 
ورفع درجة االســتعداد للقوات املسلحة واألمنية 
الطارئة  االســتثنائية  الظروف  فرضته  الجنوبية 
الجارية  املتواصلة والحشــود  التهديدات  ملواجهة 
عــىل حدودنا الســيادية وفتح معــارك جديدة، 
كالتي تشــن اليوم عىل املناطق الجنوبية املحررة، 
التي تكشف حجم التنســيق واملؤامرة اإلخونجية 
الحوثيــة إلعادة تكــرار غزو واحتــال الجنوب 
وتقســيمه إىل أوصال متناثرة بدأ باحتال خورة 
ومرخــة وبيحان والوصول إىل عتق والســيطرة 
الحيوية واجتياح مكرياس  عىل شبوة ومناطقها 
وتهديد لــودر واملنطقة الوســطى دثينة وصوال 
إىل شقرة وشــواطئ بحر العرب لفصل أبني عن 
بعضها البعض وتهديد عدن ومحارصتها ومحاولة 

إسقاطها واحتالها.
وما جــرى باألمس يف عــدن وحرضموت من 
إثــارة وتحريض علني موجــه ومدعوم من قبل 
تحالف اإلخوان والحوثيني الجديد القديم كعادتهم 
الجنوب، عــىل اســتغال معاناة  تجاه شــعب 
وإثارة  الفوىض  وتشــجيع  البســطاء  ومشاعر 
العفوي  الجنويب  الشارع  باستغال غضب  الفتنة 
الرشعية،  الحكومــة  الناجم عن غيــاب وتهرب 
املتلقي الوحيد للمســاعدات والقروض الخارجية 
اإليرادات  باســتام  واملعنية  املخولــة  والقابضة 
النفطية  للــروات  الصادرات  وعائــدات  املحلية 
التزاماتها  والغازية واملدنية األخرى، وتنصلها عن 
وواجباتها الرسمية يف تأمني الخدمات واملرتبات 
أبناء  لكافــة  املعيشــية  واالحتياجات  والغــذاء 
املناطق الجنوبية املحررة صاحبة الحق واملصلحة 
الحقيقيــة يف األرض والروة دون غريها، والذي 
والخدماتية  املعيشــية  األوضاع  تــردي  إىل  أدى 
العامة وأشــعل حالة الغضب الشعبي، الذي حاول 
تحالف الرش واإلرهاب والغزو والعدوان اإلخونجي 
الحويث اســتغاله إلرباك املشــهد الجنويب بغية 
الجنوبية  الدفاعية واألمنية  انشغال مؤسســاتنا 
مبواجهة تلك الفوىض العشوائية للشارع الجنويب 
العفوي وانشــغالها بالحفاظ عىل األمن الداخي 
للبــاد والســكينة العامة، ليســهل لقوى الرش 
والعــدوان - كام كانت تظن خائبة - تنفيذ فصول 
مؤامرتها الجديدة واملفضوحــة، التي تصدت لها 
بالقائد  ممثلة  الرشيدة  السياسية  قيادتنا  بحكمة 
الرمز اللواء عيدروس قاسم الزبيدي رئيس املجلس 
املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  الجنويب،  االنتقايل 
حالة  بإعان  الشجاع  التاريخي  وقراره  الجنوبية، 
الطوارئ والتعبئة العامة ورفع درجة االســتعداد 
القصوى لكافــة مؤسســاتنا الدفاعية واألمنية 
والشعبية ويقظتها العالية ومبؤازرة ونبالة ووعي 
جامهري شعبنا الوفية التي أخمدت  تلك الفوىض 
الهدامة وألجمت أصوات كل من تســول له نفسه 
املســاس بأمن الوطن واملواطن وأخرست كل من 
أمن  بزعزعة  الرشيرة  العدوانية  نفســه  تطاوعه 
واســتقرار جنوبنا الحبيب أو التعدي عىل أراضينا 
واســتهداف وطننــا ومصالحنا الوطنيــة العليا 

ومصالحنا املشرتكة مع األشقاء واألصدقاء. 
شكًرا ســيادة الرئيس القائد أبا القاسم، شكًرا 
الواعية  لكافة جنودنا النشامى، شكًرا لجامهرينا 
والوفية وكل من شاركوا يف تهدئة الشارع وإخامد 
نار الفتنة ووضعوا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.


