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تقرير

تقرير خاص لـ«األمناء« يسلط الضوء عن الوضع اإلنساني املتفاقم يف اجلنوب جراء احلرب االقتصادية..

هل و�صلت الأو�صاع يف اجلنوب اإىل ما ميكن و�صفها بـ)الكارثية(؟
األمناء / غازي العلــــوي :

تزداد األوضاع املعيشــية للمواطنني يف 
املحافظات الجنوبية ســوًءا جــراء االنهيار 
املخيــف واملتعمــد يف نفس  االقتصــادي 
الوقت من قبل الرشعيــة اليمنية التي لزمت 
الصمت يف إحــداث أي تغيــر أو انفراجه 
تضمن للمواطــن الحصول عىل لقمة العيش 
الرضورية التي بات الحصول عليها من األمور 
الصعبة والشــاقة يف ظل االنهيار املتسارع 
للعملة املحلية أمام العمالت األجنبية وانقطاع 

املرتبات واالرتفاع الجنوين لألسعار.

مــا عالقة الحويث وإخــوان الرشعية 

بالحرب االقتصادية ؟
يرى مراقبون ومتابعون للشأن السيايس 
وما يدور عىل الســاحة الجنوبية بأن الحرب 
االقتصادية التي يتعــرض لها الجنوب اليوم 
لها أبعاد سياســية تصب يف األول واألخر 
اليمن  وإخوان  الحوثيــني  املتمردين  لصالح 

املسيطرين عىل قرار الرشعية اليمنية.
وأكدوا يف ترصيحات خاصة لـ«األمناء« 
أن ما يحدث اليوم دليل واضح عىل تخادم تلك 
الجامعات ووقوفها خلف الحرب االقتصادية 
لرتكيع شــعب الجنوب وإثنائه عن الوصول 
الجنوبية  املتمثل باســتعادة دولتــه  لهدفه 
كاملة الســيادة بحيث يصبح الحصول عىل 
رغيف الخبز هو البديل عن اســتعادة الدولة 

بنظر تلك الجامعات.

هــل متتلــك الحكومــة الشــجاعة 

ملكاشفة الشعب؟
دعــا نائب األمــني العام لهيئة رئاســة 
املجلس االنتقــايل الجنويب أ. فضل الجعدي 
حكومــة املناصفة إىل عــدم الصمت حيال 
األوضــاع الكارثية التي وصــل إليها الناس 
مطالبا بالكشــف عن أســباب تعرثاتها يف 

تحسني الوضع االقتصادي والخدمي.
وقال الجعــدي، يوم أمس الســبت، يف 
له عىل حسابه ”بالفيسبوك” رصده  منشور 
الحكومة  ينبغــي عىل  »األمناء«: “ال  محرر 
التي  الكارثية  أن تلزم الصمت حيال األوضاع 

وصل إليها الناس”.
وأضاف: “عليها أن متتلك الشجاعة وتعلن 
بوضوح عن أســباب تعرثاتها يف تحســني 
تكشــف  وأن  والخدمي،  االقتصادي  الوضع 
عىل املأل عــن ماهيــة األدوات الضالعة يف 
ودورها  مبهامها  القيام  أمام  العراقيل  وضع 

كحكومة “ .
من جانبه قال منصور صالح، نائب رئيس 
الدائرة اإلعالمية باألمانة العامة لهيئة رئاسة 
املجلس االنتقايل: “إن الحرب االقتصادية التي 
تشن عىل شعبنا، وهي حرب متعددة األوجه، 
هدفها يف األخر ســيايس، التجويع وإفقار 
الشــعب وتوقيف الخدمات وإيقاف الرواتب 
وعمليات اإلرهاب كلها هدفها تحقيق أهداف 
وغايات سياسية تستهدف املرشوع الجنويب 

ونضاالت وتطلعات وطموحات الشعب”.
وأضــاف يف حديثــه لربنامــج “زووم 
“إن  املستقلة”:  “عدن  قناة  عىل  ســيايس” 
تأخذ  والتي  االقتصاديــة  الحرب  تحدثنا عن 
صورا شــتى منها وأهمها االنهيار املريع يف 
قيمة العملة املحلية من خالل اتباع سياســة 
تتســبب يف ارتفاع قيمة العملــة األجنبية 
الفــوىض وإيصال  هدفها خلــق حالة من 

الشعب إىل حالة من املجاعة”.

هل ملا يحدث يف الجنوب عالقة مبخطط 
مترير تسوية سياسية؟

أن  لـ«األمناء«  خاصــة  مصــادر  أكدت 
هنــاك دوال إقليمية ودولية تقف وراء الحرب 
االقتصادية التي يتعرض لها شــعب الجنوب 

اليوم.
وأشارت تلك املصادر، التي رفضت الكشف 
عن نفسها، إىل أن دول لها ثقلها الدويل هي 
من تقف وراء تجويع أبنــاء الجنوب بهدف 
الجنوبية  قضيتــه  عن  والتنــازل  إخضاعه 

العادلة.
وأملحت املصادر إىل أن تلك الدول تســعى 
القضية  تكون  إىل مترير تسوية سياســية 
الجنوبية غر مذكورة فيها، وهذا ما ينســف 
كل تلك الجهود، فبدون حل القضية الجنوبية 

فاألزمة اليمنية ستستمر إىل ما ال نهاية.

جنوبيون: الجوع كافر والفقر قاتل
يف ســياق متصل، عــرّب الجنوبيون عن 
غضبهم الحاد من الحــرب االقتصادية التي 
يتعــرض لها الجنــوب من ِقبــل الرشعية 
اإلخوانيــة، التي تعمل عــىل صناعة أعباء 

ضخمة عىل الجنوبيني من كل القطاعات.
اليوم يهدد  املجاعة بات  وقالوا بأن شبح 
الجميع يف الجنوب وبدون استثناء، مؤكدين 
بأن الجــوع كافر وال ميكنهــم الصمت عن 
األوضاع الكارثية التي ميــرون بها يف ظل 

صمت مطبق من الجميع .
وقــال القيادي يف انتقــايل لحج أدهم 
الغزايل يف تعلقه عىل مــا يحدث اليوم يف 
الجنوب: »ال خر فينا إذا مل نحِم شــعبنا من 
خطر العصابة اللئــام، خونة األوطان، تجار 
الحرام، ســافيك الدماء، ناهبي الرثوات، وال 
بد من خطوات ملموســة تدافع عن شعبنا 
الصابــر املكافح املناضل فهــو الذي فوض 
التحرك  الجنوبيــة  القيادة  وعــىل  قيادته، 
الشــعب  العاجل واتخاذ خطوات يلمســها 
وإدراك أن العدو يلعــب لعبة خطرة بأدوات 
مختلفة محلية وإقليمية، هذه اللعبة لألسف 
متر تحــت نظر األشــقاء ومن نســميهم 

أصدقاء”.
هكذا  مثل  يف  “الصمــت  بالقول:  وختم 
ظــروف عار وجرمية إما حيــاة عز وكرامة 

وإما موت برشف وشهادة”.

حرب سياسية بامتياز
يعيــش الجنوبيــون، ودون أي مــربر، 
أوضاًعا حياتية قامتة جرّاء الحرب الطائفية 
التي تشــنها الرشعية اإلخوانية، والتي تقوم 

عىل تأزيم يطال كل قطاعات الحياة.
وكثًرا ما حّذر املجلس االنتقايل الجنويب 
من مخاطــر الحرب االقتصاديــة التي تنذر 
بغليان شــعبي يتكون مبرور الوقت، بعدما 
كل  وتخّطت  الحياتيــة  األزمــات  متــادت 

الخطوط الحمراء.
أّن الحرب املعيشــية تقوم  وال ُينظر إىل 
من منطلق اقتصادي، فالجنوب ميلك ثروات 
ضخمة ميكــن أن تضمن ملواطنيــه الحياة 
بشكل آمن ومستقر، لكّن الرشعية اإلخوانية 
عملت عــىل تغذية هذه األعباء بشــكل غر 

مسبوق.
ويشــر كل ذلك بوضــوح إىل أّن الحرب 
الراهنــة هي حرب سياســية بامتياز، تقوم 
الجنوبيني نحو  عىل محاولة عرقلة تحركات 
استعادة الدولة وفك االرتباط، وذلك عرب خنق 
الجنوب وإشغال قيادته بالعمل طوال الوقت 

عىل التخفيف عن كاهل املواطنني.
التي  االقتصادية  الحــرب  وراء  ويقــف 
يتعــرض لها الجنــوب، عىل اتســاع نطاق 
جغرافيته، لويب فســاد متوّغل يف معسكر 
الرشعية مل يرتك باًبا إىل طرقه من أجل تغذية 

األعباء عىل الجنوبيني.
ويعكس ذلــك أّن الحرب االقتصادية التي 
يتعرض لها الجنوب تهدف بشكل رئييس إىل 
ا، وذلك بعدما فشلت  تركيع املواطنني معيشيًّ

ا، إذ تلّقت  الرشعية يف تركيع الجنوب عسكريًّ
خســائر مدوية عىل مدار الفــرتات املاضية 

ا. فذهبت إىل محاولة رضب الجنوب معيشيًّ
وتعكس مساعي الرشعية اليمنية لرضب 
الجنوب عىل هذا النحو، رغبة إخوانية لرضب 
القضية الجنوبية يف واقعها املتكامل، مبعنى 
أن الرشعية تخطــط ألن يكون الجنوب غر 

مستقر ألطول فرتة ممكنة.
وتستهدف الرشعية من وراء ذلك أن تجد 
لنفسها وسيلة للتدخل يف الجنوب والتحكم 
يف أوضاعه مــن جانب، وكــذا العمل عىل 
الحيلولة دون متكينه من تحقيق أي مكاسب 

سياسية جديدة.

جنوبيــون ينشــدون عــودة هــالل 

اإلمارات
التي  الضخمة  املعيشــية  األزمات  جّددت 
يعيشــها الجنوب، مطالب واســعة النطاق 
بــرضورة عودة الهــالل األحمــر اإلمارايت 
الذي ميلك تاريًخــا ناصًعا من العمل اإلغايث 

واإلنساين يف الجنوب.
الجنوب يعيش تحت وطأة حرب قاســية 
أشعلتها مليشــيا الرشعية، فعىل الرغم من 
الرثوات التــي ميلكها الجنــوب والتي كان 
باإلمــكان أن تضمن حياة آمنة ومســتقرة 
أّنهــا مل تنعكس إيجاًبا عىل  للمواطنني، إال 
الواقع املعييش بعدما ساءت األوضاع بشكل 

غر مسبوق.
معاناة الجنوبيــني يف هذا الصدد ناتجة 
عن حــرب خدمات تســتهدف مــن ورائها 
براثن فوىض  بــني  الجنوب  إغراق  الرشعية 
معيشية شــاملة، وتحمل يف طياتها أبعاًدا 

طائفية شديدة الخطورة.
وفيــام ال ميكــن أن ترتاجــع الرشعية 
اإلخوانية عــن هذه الحــرب الضارية وذلك 

رت االقتصــاد ودفعت نحو انهيار  بعدما دمَّ
العملــة وحارصت املواطنــني بني موجات 
ضخمة من ارتفاع األســعار، فــإّن تكثيف 
العمــل اإلغايث هــو الســبيل الوحيد نحو 

تحسني الوضع املعييش.
ه األنظار  العمل اإلغايث ُيوجِّ الحديث عن 
رسيًعا للدور الكبر الذي بذلته دولة اإلمارات 
عــرب منظامتها اإلغاثية التي ســاهمت يف 
تحســني األوضاع املعيشية يف الجنوب عرب 
سلسلة طويلة من املســاعدات التي شملت 

عىل القطاعات.
إقدام دولة اإلمارات عىل تكثيف هذا العمل 
اإلنسانية  من  رئييس  بشــكل  نابع  اإلغايث 
التي لطاملا شــهد  الدولة  التي تحكم مبادئ 
العامل بإنســانيتها وخرها املتعاظم والذي 

يخّفف األعباء عن املحتاجني.
وتعّززت جهود هيئة الهالل األحمر بفضل 
اإلماراتية،  القيــادة  أطلقتها  التي  املبادرات 
ا وتنوعت  ا ورأسيًّ أفقيًّ عت برامجها  كام توسَّ
خدماتها متضمنة أهم الجوانب اإلنســانية، 
وشملت برعايتها وعنايتها أصحاب الحاجات 
وذوي الدخل املحدود واألرس املتعففة وأشــد 

الفئات ضعًفا.
دت مطالــب  إنســانية اإلمــارات جــدَّ
الجنوبيني بــرضورة إعادة الهــالل األحمر 
للجنوب ليــامرس إنســانيته املعهودة، يف 
محاولــة لتحســني الوضع املعيــيش أمام 
آمنة  لحيــاة  فرصة  ومنحهــم  املواطنــني 

ومستقرة.

مــا الــذي ميكــن لالنتقــايل فعلــه 

ملجابهة حروب الخدمات؟
ال شــك أن املجلس االنتقايل الجنويب قد 
أدرك حجم املؤامرة التــي تحاك ضد الجنوب 
وشــعبه الصامــد والصابر من قبــل أعداء 
الجنوب وحذر يف أكــرث من بيان من تبعات 
التي تشــنها الرشعية  االقتصادية  الحــرب 
الحويث  مليشــيات  بالتعــاون مع  اإلخوان 
العــريب والدول الكربى  التحالف  وابلغ دول 
بهذا املخطط الخطر الهادف لرتكيع شــعب 

الجنوب وإذالله .
باملقابل فقد نشطت الدوائر املحلية التابعة 
للمجلس االنتقايل يف املديريات واملحافظات 
الجنوبية خالل األيام املاضية عىل املســتوى 
االقتصادي والخدمــي يف ظل توايل حروب 
الجنوب،  ضد  الرشعية  تشنها  التي  الخدمات 
وبدا من الواضح أن االنتقايل اختار املواجهة 
الدبلوماســية  الجهود  امليدانيــة إىل جانب 
األوضاع  لتحسني  والعســكرية  والسياسية 

املعيشية للمواطنني.
وجاءت تحركات االنتقايل يف الوقت الذي 
خرج فيه أبناء حرضمــوت والعاصمة عدن 
ولحــج وأبني مظاهرات صاخبــة احتجاجا 
عىل انهيار الواقع املعييش، وردد املتظاهرون 
هتافات مناوئة ملليشــيا الرشعية اإلخوانية، 
محملينها مسؤولية ترّدي األوضاع املعيشية 

واألمنية يف حرضموت.
ويــرى مراقبــون أن تحــركات وحدات 
االنتقــايل تحقق أكرث مــن هدف عىل أرض 
الواقــع، إذ أنها تعــرب عن أن هنــاك إدراك 
تام بطبيعة املشــكالت التــي يواجهها أبناء 
املحافظــات الجنوبيــة، وأن هنــاك ظهر 
إداري وســيايس وخدمي يستطيع تعويض 
لها  التي يتعرضون  الصعوبات  املواطنني عن 

وفًقا لإلمكانات املتاحة لقيادات املجلس.
وتشكل الجهود الخدمية أحد أهم الروافد 
التي تجعل هناك تواصل مســتمر بني قيادة 
االنتقايل وشعب الجنوب، وتشكل حائط صد 
مهم يف مواجهة حروب الرشعية التي تعتمد 
باألساس عىل الشائعات وقلب الحقائق، كام 
االنتقايل يوجه صفعــات عديدة لخطط  أن 
الرشعيــة التي تحــاول الوقيعة بــني أبناء 

الجنوب.

ملاذا مل تتحرك دول التحالف والدول الكربى لإنقاذ �صعب اجلنوب من �صبح املجاعة؟

اجلــوع كــــــافر!

ما عالقة احلوثي واإخوان ال�صرعية باحلرب القت�صادية؟

هل ملا يحدث يف اجلنوب عالقة مبخطط مترير ت�صوية �صيا�صية؟


