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إن القــوى اإلجراميــة التــي افتعلت 
مشكلة رفع أســعار كافة املواد التجارية، 
يف مقدمتها املــواد الغذائية، وتعمل عىل 
أوصلتها  تصاعد هذه األسعار يوميا حتى 
إىل مســتويات خياليــة يعجــز معظم 
املواطنــن عن رشائها ومــا زالت عملية 
زيادة األســعار مستمرة يف كل يوم جديد 

دون توقف عند حد معن. 
إن القــوى التــي تعترب هــي الفاعل 
الحقيقــي لهذه املشــكلة تعمــل بطرق 
خفية وعلنية للدفــع باملواطنن للتظاهر 
احتجاجا عىل ارتفاع األسعار وتوحي لهم 
بأن االنتقايل هو السبب يف إيجاد مشكلة 
رفع األســعار التي أبكت الغالبية العظمى 
أن أحرمتهم من  الجنوب بعد  من مواطني 
الحصول عىل الكثري من األغذية الرئيسية، 
والحقيقة أن االنتقايل الجنويب ليس له أي 
عالقة برفع األسعار الخيالية الحالية، ومن 
حكومة  هي  يوميا  األســعار  برفع  يقوم 
الرشعية اإلخوانجية، واآلن تحاول تحويل 
هذه املشــكلة إىل فــوىض عارمة بهدف 
الجنوبين  املواطنن  بن  صدامات  إحداث 
لتحقيق  الجنــويب  االنتقايل  واملجلــس 
مكاسب سياســية يف الجنوب كخطوات 
متهيدية تعّبد لذاتها الطريق ليســهل لها 
احتــالل الجنــوب مجددا مثلــا تتوهم 

وتتخيل. 
لذلك نحذر أبناءنــا الجنوبين األحرار 
إىل عدم االســتاع لهذه القوى اإلجرامية 
الباغيــة التي افتعلت أزمة األســعار وكل 
األزمات الســابقة وتخطط الســتثارها 
حاليا لصالحهــا وتجعل من أبناء الجنوب 
أنفســهم  أدوات هدم وتخريب وقتل ضد 
الثورية  ومكاســبهم  مصالحهــم  وضد 
التي حققوها بقوافل من الشهداء  الهامة 

وبأنهار من الدماء الزكية. 
مرة أخــرى نحذركم أيهــا الجنوبيون 
األبطال من االنسياق خلف مشاريع القوى 
مجلسكم  تستهدف  التي  الرشيرة  املعادية 
أرواحكم  وتســتهدف  الجنويب  االنتقايل 
ووطنكــم الجنوب بــأرسه وتعيقكم يف 
دولتكم  اســتعادة  من  األخــرية  اللحظة 

الجنوبية الحرة املستقلة.

كتابات

ملواطن  املريئ  التســجيل  شاهدت 
يشكو  بقهر،  الدموع  يذرف  وهو  ميني 
"الجوع  الجمهورية  برئيس  وصفه  ملن 
والفقر وانقطــاع املرتبات"، مع أين مل 
ورئيســها  موجودة  جمهورية  أي  أدر 
غري موجــود وال نائبه وال حتى رئيس 
والصقور،  والحائم  والشورى  الربملان 

باستثناء بعض الذباب اإللكرتوين!
الجميــع يعاين مــن مجاعة غري 
عىل  يســابق  والبعــض  مســبوقة، 
استثارها سياسيا، ليس ضد الحوثين 
الذين تسببوا بهذه الحرب املدمرة، ولكن 
الذي  الجنويب  االنتقــايل  املجلس  ضد 
نتيجة  تأسس قبل ثالث سنوات، وجاء 
لسياسة الحرب املمنهجة املسلطة عىل 
الجنوب، وهي الحرب التي ألقت بظاللها 
اليمنين  ذلــك  الجميــع مبا يف  عىل 
الخاضعن لســلطة األمر الواقعة التي 

يفرضها الحوثيون يف شال اليمن.
كلا حدثت مشــكلة يف عدن خرج 
"الذباب اإللكرتوين" للحديث عن غياب 
الدولة يف عــدن، لكن مل ندر أي دولة؟ 
هل دولة هــادي يف الرياض، أم دولة 

األحمر وبن عبود الرشيف يف مأرب، أم 
دولة عبدامللك الحويث ومهدي املشــاط 
يف صنعــاء، أم دولــة الخليفة العادل 

محمد صالح بن عديو يف شبوة؟
تعددت الجمهوريــات والدول، لكن 
الذباب اإللكرتوين "هو ذاته مل يتعدد"، 
يتحرك األحمر، فيذهب الذباب إىل تعقب 
آثار خطواتــه، ورشح مميزات نخرته 
ونوع الكأس والفتــة واملعصوبة التي 
امليرسي  الريــاض، فيخرج  يأكلها يف 
الجزيرة"،  قنــاة  شاشــة  عىل  "يكح 
فيذهبون إىل رشح الرسائل السياسية 

التي عرب عنها امليرسي يف "الكحة".
الســوداء  النظارة  عديو  بن  يرتدي 

فينجر الذبــاب اإللكرتوين مرسعًا إىل 
تحليل أن املشــاريع التنموية ميكن أن 
تراها بالنظارة الشمســية، عىل عكس 
ما قال رئيس اليمن الراحل عيل عبدالله 
صالح، بأن من مل يروا مشاريع الوحدة 
هم من يرتدون النظارات الشمسية، مع 
العلم أن مشاريع بن عديو التنموية هي 
مباٍن حكومية شيدتها حكومات محلية 
ســابقة يف عهد نظام عــيل عبدالله 

صالح.
خرج بــن دغر ليهتــف أن الوحدة 
اليمنية يف خطر "من املجلس االنتقايل 
الجنويب"، فخرج ذات الذباب إىل القول 
الجهود مع  الوقت لتوحيــد  "إنه حان 

الحوثين للدفاع عن الوحدة".
عبدالعزيز جبــاري املقرب من ذراع 
إيــران يف لبنــان قال "حــان الوقت 
لتشكيل تحالف ميني وطني من جميع 
الحوثين(،  )مع  استثناء  دون  األطراف 
للدفــاع عن الوحــدة اليمنية"، فخرج 
الذباب اإللكــرتوين يردد "هؤالء أنبياء 

منزلون للدفاع عن الوحدة اليمنية"!
جزء مــن معاناة النــاس والجوع 
منافق  إعالم  وجود  سببه  يرضبه  الذي 
وكذاب، إعــالم تحركه عنارص ال يهمها 
معاناة الشعب، والجوع والفقر واملرض 

الذي أنهك الجميع.
مــن العــام األول للحــرب وحتى 
للحكومة  رئيسا  دغر  بن  كان  الخامس 
ولكنه مل يعالج أي مشــكلة اقتصادية، 
بل وإن قرار إقالته كان بتهم الفســاد 

ونهب املال العام.
وخرجت  عــدن،  اإلرهــاب  رضب 
املشــاكل  ملناقشــة  األمنية  القيادات 
األمنيــة، خــرج الذبــاب اإللكرتوين 
للحديث عن "غياب الدولة"، وأنه لو أن 
دولة هادي واألحمر موجودة يف عدن 
ولألسف  املشــاكل،  هذه  كل  حدثت  ملا 
الشديد "البعض" ينجر وراء هذا الذباب 
اإللكرتوين، مــع إدراك الجميع أن كل 
هذه املشــاكل جميعها دون اســتثناء 

معروف من املتسبب بها.
فإذا تحدثنــا عن االختالالت األمنية 
فعدن هي األفضــل مقارنة ببقية املدن 
بدليل  ليس  األخرى،  واليمنية  الجنوبية 
أن أغلب الذباب اإللكرتوين متواجد يف 
عدن ويعيــش بحرية وأمان، ولكن ألن 
الحرب  التي مل تصلها  مدينة ســيئون 
وفيهــا يقيم وزيــر الداخليــة وقادة 
يوميًا  اإلرهاب  فيهــا  اإلخوان، يرضب 
دون أي تحرك مــن وزير الداخلية الذي 
يتحدث عن مشــاكل عدن غري مدرك أن 

املدينة التي اقرتح عليه اإلخوان اإلقامة 
فيها تشــهد أعال عنف غري مسبوقة 
وبشــكل يومي والضحيــة أبناء وادي 

حرضموت.
عن  يتحدث  اإللكــرتوين  الذبــاب 
انهيار العملة يف عدن، وكأن بقية املدن 
جمهورية  لســيطرة  الخاضعة  األخر، 
هادي واألحمر، فيها العملة مســتقرة 
واألســعار فيها يف متنــاول الجميع، 
املوجود يف عدن  االقتصــادي  الوضع 
موجود يف شــبوة وســيئون واملهرة 

ومأرب وتعز وكل املدن.
يف  حضورها  تريدون  التي  والدولة 
عدن "هي يف األساس موجودة"، وهي 
من تورد موارد شبوة ومأرب وتعز إىل 
خزينة البنك املركزي يف مأرب، وترفض 
االعــرتاف بالبنك املركــزي الرئيس يف 

عدن.
يف النهايــة ال ميكــن لحكومــة 
الخارج وتتقاسم  ورئاســة تعيش يف 
موارد شــبوة واملهرة وحرضموت فيا 
بينها أن تعالج أزمة اقتصادية، مبا يف 
ذلك شــخص معن عبدامللــك، الذي مل 
الكشف عن أسباب حالة  يستطع حتى 
انهيار العملــة مع أنه جزء من االنهيار 

إن مل يكن أبرز األسباب.

من حق الشــعب أن يخرج وُيرصخ من شدة 
الجــوع، وهذا ال خــالف عليــه، فالوضع ُمزٍر 
للغاية، وقد قالها الرئيس الُزبيدي بأن اســتمرار 
تدهور الوضع االقتصادي يف الجنوب ســيولد 

ثورة شعبية عارمة، وهذا ما نحن بصدده.
يجب أن ُتصحح األمور املعيشية بأرسع وقت 

ممكن.
لكن ما هو ليس معقواًل أن يأيت أحد نشــطاء 
اإلخوان الذين يعيشون برفاهية يف الخارج، تركيا 
أو قطر أو تــل أبيب مثاًل، ويقول لــك )أنا خارج 
بكرة(.. فاذا يعني ذلك؟ وأين هو ليخرج؟ ملاذا ال 

يأيت إىل هنا ويخرج؟
اليشء الذي يدعو للفخر واالعتزاز أنني اليوم، 
وأنــا أتجول يف أحد شــوارع العاصمة الجنوبية 

عدن، ملست وعًيا شعبًيا غري 
الجنويب  الشــعب  مألوف، 
العظيم يعلم من وراء حرب 
التي  الخسيســة  الخدمات 
ُتشن ضده، والتي لجأ إليها 
األعداء )محلًيا، ودولًيا( بعد 
فشــلهم يف تركيع شعب، 
وجيــش، ومجلس، وحرف 
الجنوبية  ثورتــه  مســار 

السلمية العظيمة.
الجنــوب  شــعب  إن 
املالحم  أروع  ُيجسد  العظيم 
الجــوع، بوعي، وبصمود  البطولية، فهو يواجه 

أسطوري، وبتضحيات جبارة.
إنني أقولها وأنا أعي مــا أقوله، إن ما يعانيه 
شــعب الجنوب األيب من حرب خدماتية لعينة لن 
يستطيع أي شعب آخر يف املعمورة تحملها، ولو 

لشهر واحد فقط.

كا أود اإلفصاح عــن أمر كان يجب أن نقوله 
يف السابق، هناك تســوية سياسية لدول إقليمية 
ودولية تضع أول رشط عىل رأس قامئة الرشوط 
أن يتم تأجيل الحديث عن القضية الجنوبية، وعن 
أي يشء فيــه "فك ارتباط"، وهــذا ما تم رفضه، 
فقوبل ذلك الرفض بالحرب املمنهجة التي ُتشــن 
عىل شــعب الجنوب.. فكيف السبيل للخالص من 

هذه املحنة؟!
إن أخطــر مرحلة مير بهــا الجنوب هي هذه 
املرحلة، وأخطر حرب هي هذه الحرب التي ُتشــن 
ضد شــعب الجنوب، وألعن ُطرق الحرب هي حرب 
البطون، وأخبث األعداء من يلجأ لُطرق خسيســة 

ضد شعب كهذه التي يعيشها جنوبنا اليوم.
اللهم فرجك يا رب، فشــعب الجنوب مل يطالب 
بيشء غري مرشوع، فهو يطالب باستعادة دولته 

بعد أن غدر نظام صنعاء بتلك الوحدة اللعينة.
اللهم فرجها من عندك، فليس سواك قادر عىل 

كل يشء.

الرحمة هــي إحدى النعم التــي وهبنا  الله 
إياها، حيث إن الرتاحم ما بيننا له جميل األثر يف 
حياة األشــخاص، وكم من رحمة من الله أنزلها 
يف قلوب البعض كانت سببا وفضال للنجاة من 
بعض املصائب، فيجب عىل اإلنســان أن يكون 
رحيا بنفسه وأهله واملحيطن حتى ينال الثواب 

واألجر من الله.
إّن التحيل بهذا الخلق الكريــم له فوائد وآثار 
إيجابية عىل األفراد واملجتمعات ككل، وســنذكر 
هنا بعضها: تشــيع املحبة واأللفــة بن الناس، 
فيصبح املجتمع كالجســد الواحــد، ففي حديث 
"َمَثُل  والســالم:  الصالة  -عليه  للرســول محمد 
هم وتراُحمهم وتعاُطفهم، كمثل  املؤمنن يف َتَوادِّ
الجســد الواحد، إِذا اشــتىك منه عضٌو َتَداَعى له 

ى والّسهر". سائُر الجسد بالُحمِّ
وقد اهتمت جميع األديان باألخالق والفضائل 
الحميــدة ودعت للتحــيّل بها، كفضيلــة الكرم 
والصــدق واألمانة والتســامح والرحمة وغريها 
من مكارم األخالق؛ فكلّهــا فضائل تجلب للنفس 
الطأمنينة والســالم، وقد بينت الدراسات العلمية 
الصفات عىل صحة  بهذه  للتحيل  اإليجابية  اآلثار 

الفرد ونفســيته؛ وبالتايل 
الذي  للمجتمــع  عطــاؤه 
مقالنا  ويف  فيــه،  يعيش 
هذا سنتناول بعض صفات 

الرحمة
حميد  ُخُلــٌق  فالرحمة 
واللن  والرفق  الرأفة  َتعني 
الكائنات  التعامل مــع  يف 
التي يعيش معها اإلنســان 
أم  بــرشًا  كانــت  ســواء 
حّضت  وقــّد  حيوانــات، 
الرساالت الساوية قاطبًة عىل التعامل واالتصاف 
بهذا الُخُلق الجميل ملا له من آثار إيجابية عىل الفرد 

واملجتمع ككّل.
الحنان  وتوفري  أوالدهــم  عىل  األبوين  عطف 
والراحة النفسية لهم، وتلبية احتياجاتهم ورشوط 
العيش الكريم، وحايتهم من االنحراف إىل ما هو 
ســلبي، من أجل خلق أفراد فاعلن يف املجتمع. 
عدم إيذاء الحيوانات ال ســّيا األليفة منها، كذلك   
مشــاركة اآلخرين يف األفراح واألحزان. مساعدة 
وإعطاؤهم  الخاصة  االحتياجات  ذوي  األشخاص 
حقوقهم كاملة. معاملة الناس برحمة دون متييز 
عىل أســاس العرق واللون والجنس. الرفق بفئة 
كبار السن وصغار السن كونها بحاجة إىل رعاية 
واهتام يناسب مرحلتها العمرية وخصائصها 

الجســدية التي ال تقوى عىل القيام بكل ما تريد 
بســهولة. العطف عىل األخــوة واألخوات حّتى 
عليهم  والعطف  كأفراد  األيتام  مســاعدة  املات. 
وكفالتهم إن أمكن، أو تقديم املساعدات والتربعات 
لأليتام  الراعية  للمؤسســات  والنقديــة  العينية 
الدوام  املريض وزيارته عىل  بشكل عام. مساعدة 
ومواســاته ورفع معنوياته وخاصة أننا يف ظل 
هذي االوضاع التي تجعــل الحليم حريانا. نحتاج 

لنرتاحم فيا بيننا أكرث من األيام
التي مضت بل تكاد تكون واجبة ملا نسمع عن 
بعض األرس وصــل بها الحال أنها ال تأكل من أيام 
أو تأكل رغيفا وماء وبعض األرس تخرج آخر الليل 
تبحث عن أي يشء يف أماكن وضع الزبالة، فهي 

تخرج ليال استحياء حتى ال يراها أي أحد. 
لألســف كل هذا يحدث يف ظل حكومة مرتفة 
يف األموال وشقق وقصور فاخرة تم رشاءها من 
قوت الشعب بل أكرث من ذلك ما شاهدناه من بعض 
بالدوالرات  يرمون  مراقص  يف  وهم  املســؤولن 
تحت أرجل الراقصة واآلخر يراود راقصة ألجل أن 
تتزوج به ويعرض عليها سيارات وشقه يف فرنسا 

ويف رشم الشيخ. 
ابتليتم فاسترتوا( لكن حكومتنا متباهية  )إذا 

بالفضائح والفساد!
ويف األخري نذكركم بحديث رسول الله عن عبد 
الله بن عمرو قال قال رســول الله صىل الله عليه 

جمهورية هادي واألحمر

جوع ووعي وصمود وتضحيات.. شعب جنوبي عظيم

الراحمون يرحمهم الرحمن

صالح أبو عوذل

عالء عادل حنش

أحمد راشد الصبيحي

عبدالكرمي النعوي

الحذر من االنسياق خلف 
مشاريع قوى الشر واإلجرام 

)اإلخواحوثية(


