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كتابات

من املؤكد أن املجلس االنتقايل الجنويب 
قد أصبح قوة عســكرية وأمنيــة وازنة فوق 
كثري من بقــاع األرض بالجنــوب، وأضحى 
خصومه  عىل  يستعيص  فاعًل  سياسًيا  رقًم 
وخصوم القضية الجنوبية برمتها انتزاعه من 
عىل الخارطة السياسية التي تشكلت وتتشكل 

تباعًا.
 ولكن هذا ال يعني أبــًدا أنه قد أصبح 
مبأمن من خصومه بالداخل أو حتى من بعض 
حلفائه اإلقليميني. فرغــم كل ما حققه من 
مكاســب داخلية وخارجية إاّل أنه ما يزال يف 
دائرة االستهداف وعىل تخوم الخطر الحقيقي 
قد تودي به أو عىل األقل تقضم من رصيد ما 

حققه وتفرمل من جموح حركته أرضًا.
 فم يجري اليوم يف الرياض من عملية 
لعمل وهيكل مجلس  إعادة تشكيل ومراجعة 
القيادة الرئايس ُيـنبئ بأن مثة ما يحاك ضد 
االنتقايل هناك بعد قرابة شهرين من هروب 
معظم أعضاء املجلــس الرئايس إىل الرياض 
مغاضبــني حانقني من النتائــج التي انتهت 

األحداث  بهــا 
يف  األخــرية 
فظتــي  محا
وأبني  شــبوة 
ملصلحة الطرف 

الجنويب.
طيلة  و  
من  شــهرين 
ى  لشــكو ا
يــض  لتحر ا و
وضد  ضــده 
رئيســه مــن 
بعض أعضاء املجلس لدى الجانب السعودي، 
األمور تيش بــأن ضغوطات كبرية  كل هذه 
يتعرض لها االنتقايل ورئيسه هناك تستهدف 
انتزاع تنازالت منه للطرف اآلخر تحت ذريعة 
الحفاظ عىل متاسك املجلس الرئايس وُحـجة 
مجابهة الحوثيــني ورضورة التوصل التفاق 

لتمديد الهدنة مع الحوثيني.
)وما االســتقبال الباهت الذي تعمدت 
السيد  به  ُيـــستقبل  أن  السعودية  السلطات 
عيدروس الزبيدي يف الريــاض إاّل عنوان ال 
تخطئه عني ملاهية ما جرى وسيجري هناك(.
 فحزب اإلصلح يبذل قصارى جهده من 

االبتزاز بوجه الســلطات السعودية والتلويح 
بإفشال مجلس القيادة وبفتح قنوات تواصل 
مع الحوثيــني، والغرض من كل هذا الحصول 
عىل وضع مريح داخل مجلس الرئاســة عىل 

حساب حصة ودور االنتقايل.
قد ال يفلح حــزب اإلصلح بالفوز بكل 
ما يتوخاه، بسبب صلبة االنتقايل واملمنعة 
اإلماراتيــة الكبرية، ولكن مــن املؤكد أنه، أي 
حزب اإلصلح، سيفوز ببعض منها، خصوصًا 
وأن الجانب الســعودي ما يزال أسرًيا البتزاز 
رشكائه، ويرى يف اإلصــلح حليفا مفرتضا 
-ولو عىل مضض- يف هــذه املرحلة املهمة 
وخشية من أن يشبك علقات من خلف الستار 

مع الحوثيني.
 فكثري من قيادات وكوادر الحزب تعلنها 
رصاحة عىل رؤوس األشهاد بأن املصالحة مع 
الحوثيني مطروحــة وبقوة يف أجندته تحت 
عناوين براقة ال يتورع من أن يسحقها تحت 
أقدامه حني تتصادم مع رغباته، مثل: عنوان 
الحفاظ عىل الوحدة ورفض التدخل الخارجي 
اليمنية،  والــروة  الســيادة  عىل  والحفاظ 
ويستخدمها عادة من باب املزايدات عىل اآلخر 
ولجلب املصلحة الذاتية له، والتجارب السابقة 

شهود عدول عىل ذلك.

نحن  نلحظه  ملا  أسًفا شــديًدا  نأسف 
اليــوم من اســتعراضات وإبــراز العضلت 
يف  إيران،  أذنــاب  الحوثية،  "للمليشــيات" 
وإبراز  واالســتعراضات  اليمنية"  "صنعــاء 
بقايا  أو ما تبقــى من  للمرتزقــة  العضلت 
الجيش اإلخواين يف ثلث مديريات مبحافظة 
محافظة  يف  واحدة  ومديرية  الواسعة  مأرب 

تعز املكتظة بالسكان!
الطرفة والغرابة وما يضحك  ومن باب 
هو ما يحدث يف تعز، فــكل العامل عىل علم 
ودراية أنــه ال يفصل جمعــة اإلخوان عن 
الروافض إال الطربال! يا بقايا ذكريات للجيش 
"الوثني اإلخواين"، هل يظن اإلخوان من خلل 
سريهبون  أنهم  العضلت  وإبراز  االستعراض 
بينهم  وليس  الباسلة  الجنوبية  القوات  أبطال 

وبني املليشيات الحوثية إال طربال؟!
التخــادم بني  من خلل ذلــك يتضح 
جمعة الحــويث وجمعة اإلخوان والعنارص 

 ، بيــة ها ر إل ا
العنارص  هــذه 
اإلرهابيــة مجرد 
زرعوهــا  أدوات 
الجنــوب  يف 
الورقة  وتعتــر 
بالنسبة  الرابحة 
تعتر  حيث  لهم، 
بعد  آخر سلحهم 
عسكريًا  فشلهم 
يف اجتياح املحافظــات الجنوبية ومن خلل 
عملية ســهام الرشق يتم حصــاد ما زرعوه 
بالجنوب خلل الســنوات املاضية يف عملية 
خاطفة أفقدتهم السيطرة حتى عىل أنفسهم 
ويتضح ذلــك جليًا من خــلل رصاخهم يف 

اإلعلم.
تخفيف  الحــويث"  "جمعة  وتحاول 
وذلك  اإلرهابيــة"  "العنارص  عــىل  الضغط 
من خلل تجديدها للشــتباكات مع القوات 
الحدود بني محافظة شــبوة  الجنوبية عىل 
هي  اإلخــوان"  "جمعة  بينــم  والبيضاء، 

األخرى تحــاول تخفيف الضغــط عىل تلك 
للقصف  تتعــرض  التي  اإلرهابية  العنــارص 
برضبــات ســهام الرشق وتحــاول جمعة 
اإلخوان تحشيد عنارصها يف منطقة عارين 
شبوة  محافظة  بني  الحدود  عىل  الصحراوية 

ومأرب.
فجمعة اإلخــوان والروافض وجهان 
لعملــة واحدة حيــث تأيت االســتعراضات 
العسكرية للروافض يف صنعاء واإلخوان يف 
مأرب كإنقاذ للرضبات الساحقة التي تتعرض 
لها العنارص اإلرهابية يف عملية سهام الرشق، 
تأيت كل االســتعراضات بقصد إنعاش ورفع 
أمام  للصمود  اإلرهابيــة  العنارص  معنويات 
"رضبات قاتلــة" تعصف بإرهابهم املصطنع 
وأصابتهم يف مقتل فهي عملية عســكرية ال 

تبقي وال تذر، إنها )سهام الرشق(.
قل لهــم مشــتاق والقلــب محنون 
ألهيل بوادي املســيلة وأحبايب اليل بسيئون 
بسيئون.. باملهرة الجسم مرهون العقل هائم 
بجــادب والروح متيس محلق بــني الوديعة 

ونشطون..

ملاذا مل توزع استمرات منظمة البصمة 
النقدية لبقية األفراد واألرس املحتاجة واألشد 
فقًرا يف بعض األحياء واملناطق من م/عدن؟ 
وملاذا مل يســتوعب ويــدرك بعض املرشفني 
يف الشــؤون االجتمعية باملديريات وبعض 
اللجــان املجتمعيــة اســتحقاقات وأحقية 
مطالبــة الحاالت والفئات املســتهدفة كافة 
بدون اســتثناء حتى رجال األعمل واألغنياء 
النقدية فهي كحق  اإلعانة  يســتحقون هذه 
العاملية  املنظــمت  ونظــام  قانــون  كفله 
واإلقليمية للمســاعدات الغذائيــة والدوائية 

والنقدية؟
فكل هذا يوضح بــأن هناك متطفلني 
التي  الغذائية والنقدية  املســاعدات  وبراغيث 
تعمل بهدف تهميــش وتطنيش بعض األرس 
والحاالت املســتهدفة والتي مــا زالت حتى 
يومنا هذا محرومة أو مل يعَط لها االستمرات 

ملنظمــة البصمة 
أي  النقديــة، 
يتم  مل  مبعنــى 
وإدراجها  ضمها 
إعطائهــا  أو 
ت  ا ر ســتم ا
النقدية  البصمة 
تعانيه  مــا  رغم 
من  األرس  هــذه 
وفقر  مجاعــة 
علم  ومــرض، 
بأن األطفال هم الفئــة األكر ترضرا، وكثريا 
قد  والبعض  التغذيــة  لســوء  يتعرضون  ما 
يصاب بالسل بسبب مزاجية وتلعب عدميي 
الخــرة والكفاءة واملصداقيــة وذلك لغرض 
يف نفس يعقوب رغم أنهــا قادرة عىل إلزام 
االســتمرات  توزيع  عىل  القامئني  وتوجيه 
للمســاعدات  العاملية  باملنظــمت  الخاصة 
الغذائيــة والدوائية والعمــل بنزاهة وكفاءة 
وأمانة ورضورة إعطاء كل ذي حق حقه من 

االســتمرات التي متنح لكل فرد وأرسة دون 
استثناء.

إن أســوأ بعض املرشفــني والعاملني 
اللجان  العمل اإلنساين ويف بعض  يف قطاع 
املجتمعية للشؤون االجتمعية وكذا املديريات 
يكمن يف جهــل وعدم فهــم وإدراك كيفية 
واملحتاجني  الحــاالت  مع  والتفاعل  التعامل 
املســتهدفني كافة، ونكرر هنا دون استثناء، 
فهناك مــا زال الوضــع اإلنســاين يحتاج 
إىل تعيــني أو تكليف مرشفــني ذوي خرة 
وكفاءة بعيًدا كل البعد عن العقليات املتطفلة 
واملتحجرة يف تعاملتها وأسلوبها وعلقاتها 
املقيتة التي ال تفهم وال تدرك وال تســتوعب 
مفهومية توزيع االســتمرات يف ظل أهمية 
ال  فمثل  املرشوخة،  األسطوانات  عن  االبتعاد 
يجب قول: هذا مســتحق وهذا غري مستحق؛ 
ألن الحرمان واإلقصــاء والتهميش ظلم من 
ظلمت يوم القيامة.. قيل للحســن البرصي: 
من أشد الناس رصاخا يوم القيامة؟ قال: رجل 
رزقه الله مبنصب استعان به عىل ظلم الناس!

يف الرياض أشياء ستحدث.. هل ينجو "االنتقالي" من مكائد الُشـركاء؟

"سهام الشرق" تعصف بإرهابهم املصطنع

ملاذا ال نخدم بقية من تبقى من حاالت مستفيدي منظمة البصمة؟

صالح السقلدي

عمر بلعيد

عبدالعزيز الدويلة

عادل العبيدي

الزبيدي في الرياض

نعم، الزبيدي وصل إىل العاصمة الســعودية الرياض وهو 
مرفوع الرأس، مثل هذه الزيارات ستتكرر مرات ومرات يف األشهر 
القادمة إىل الرياض وإىل العديد من عواصم الدول العربية وكذلك 
األجنبية، وال ضري وال ضعف يف ذلك، حتى إذا كانت الدعوة متعلقة 
بحل خلف بيني بني أعضاء مجلس القيــادة الرئايس، فقضيتنا 
الجنوبية النضالية التي من خللها نســعى إىل اســتعادة دولتنا 
الجنوبية املســتقلة تحتم عىل الرئيس القائــد عيدروس الزبيدي 
أن يكر من مثل تلــك الزيارات التي فيها يتوجب عليه - وهو أهل 
لذلك - أن يكون أكر سياسة وأكر مرونة وأكر حجًجا وأكر قوة 
ومتاســًكا، كوننا نسعى إىل اســتعادة دولتنا الجنوبية املستقلة 
من خلل اتساع بسط سيطرة قواتنا املسلحة الجنوبية يف أرضنا 
حتى تصل إىل السيطرة الكاملة عىل جميع أرايض وحدود الجنوب 
املعرتف بهــا عربيا ودوليا قبل العــام 1990 م، وكذلك من خلل 
االعرتاف السيايس لتلك الدول التي إىل عواصمها ستستمر زيارات 

الرئيس الزبيدي والوفد املرافق له .
ال خــوف عىل الجنــوب وقضيته التحررية مــن مثل تلك 
الزيارات حتى وإن كانت بطلب ســعودي، حتى وإن كانت متعلقة 
بحل خلفات داخل أروقة مجلس القيادة الرئايس، فإنها ليســت 
مهينة كم يحاول الحمقى واألعداء تصويرها، ولن يكون فيها أي 
ضغوطات أو إجبار أكر من قــدرة طاقاتنا النضالية، ولن تكون 
فيها أي تنازالت ترض بسيادتنا الجنوبية عىل أرضنا، خاصة عندما 
يكون عىل رئاسة ذلك الوفد الجنويب الزائر قائٌد مثل القائد البطل 
عيدروس الزبيدي بحنكته ودهائه وصلبته وخرته يف الخوض 
يف مثــل تلك الحوارات واللقاءات واملفاوضات، وهو  الصلف الذي 
أوجع قيادة حزب اإلصلح اإلخواين التي كانت مسيطرة عىل كامل 
ما تســمى الرشعية اليمنية بصموده قرابــة العام يف العاصمة 
الســعودية الرياض حتى أجرهم يف التوقيع عىل اتفاق الرياض 
وســلبهم جزًءا من تلك الســلطة، ثم ما كان من حنكته ودهائه 
وصلبته وصلفته يف املزيــد واملزيد من الحــوارات واللقاءات 
واملفاوضات التي بها  اســتطاع - كم هو الحال يف مشــاورات 
الرياض - أن ينتزع منهم بقية أجزاء ســلطة الرشعية املتمخض 
عنها تشــكيل مجلس القيادة الرئايس الذي فيه تشكل للجنوبيني 
ســلطة رشعية عىل أرضهم، بل كان للجنوب فيــه اليد الطويل 
والكلمة القوية املتمثلة بعضوية الرئيس القائد عيدروس الزبيدي 
يف ذلك املجلس نائبا لرئيس مجلس القيادة الرئايس مدعوًما بأكر 
ثلثة أشياء، وهي: األرض، والشــعب والسيطرة العسكرية، التي 
أهلته إىل أن يكون هو صاحب القرار السيايس القوي عىل طاولة 
ذلك املجلس مبا يخدم الجنوب وقضيته وشــعبه واستعادة دولته 
املســتقلة. وأيضا تؤهله عىل تعزيز مواقفه القوية الثابتة يف أي 
حــوارات أو لقاءات أو زيارات  قادمــة إىل عواصم الدول العربية 

واألجنبية كزيارته الحالية إىل الرياض.
فمن غري املقبول أن يتسيد رجل شميل عىل القرار السيايس 
يف مجلس القيادة الرئايس ومــن داخل العاصمة الجنوبية عدن 
بعد أن أثبتت تلك االحتفاالت والعروض العسكرية التي أقيمت يف 
صنعاء ويف مأرب وكذلك العرض العسكري الذي كان طارق صالح 
ينوي إقامته يف الســاحل الغريب لوال أن التحالف منعه، حســب 
معلومــات، كل ذلك يثبت أنه ليس هناك أي إشــكالية بني جميع 
قوى الشــمل التي تحاول كذبا وزيفا إظهار أن بينهم عداء، كم 
تثبت تلك العروض العســكرية أنه بإمكانهم وبلمح البرص إعلن 

تحالفاتهم العدائية عىل املأل ضد الجنوب وضد السعودية.
وألنه - كم قلنا - أن مقصد املجلس االنتقايل الجنويب من 
كل تلك الحوارات والزيارات واللقــاءات واملفاوضات هو من أجل 
استعادة دولة الجنوب املســتقلة، فهذا يعني أن كل ما أقدم عليه 
املجلس االنتقايل الجنويب مــن التوقيع عىل اتفاق الرياض ومبا 
تم التوصل إليه من تشــكيل مجلس القيادة الرئايس أنها مل تكن 
غايات جنوبية عندها يتوقف العمــل النضايل الجنويب للمجلس 
االنتقايل الجنويب، بل كانت عبارة عن وســائل من خللها سعى 
وما زال يســعى املجلس االنتقايل الجنويب إىل استعادة الجنوب 
دولة مستقلة ذات ســيادة ، ولهذا فمن الطبيعي أن تنشأ خلفات 
داخل مجلس القيادة الرئايس إذا مل يحرتم الطرف الشميل نفسه 
وحاول أن تكون كلمته وسياسته هي العليا داخل مجلس القيادة 

عىل حساب قضية الجنوب وشعبه.
كم تؤكد سياســة االنتقايل تلك أن قيادة االنتقايل ستبقى 
عــىل أهبة االســتعداد ألي حوارات أو لقــاءات أو مفاوضات أو 
زيــارات جديدة إىل مختلف العواصم العربيــة والدولية، وخاصة 
إىل العاصمة الســعودية الرياض، من خللهــا يبقى االنتقايل 
يف تفاوض دائم من أجل التوصل إىل شــكل رئايس جديد مينح 
الجنوبيــني القدرة يف اســتعادة حقهم املتمثــل بدولة جنوبية 

مستقلة.


