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ديان حم�سن الغزايل

أتظــن أنك لــو مل تحمــل فكًرا 

وطموًحا ســتكون أكرث سعادة وأقل 

تعبا؟! ال ال يا عزيزي..

ســتكون ميتا عىل قيــد الحياة، 

ستكون جسدا بال روح..

وشــقاوة،  تعبا  أكرث  ســتكون 

ستكون فريسة الفراغ.. 

نعــم؛ الفراغ ذلك املــوت البطيء 

أعضاءك  ينهش  األشبه مبرض خبيث 

وأنت تنظر إليه. 

أن تحمل فكرا ليس باألمر الهني، 

أن تحمل فكرا فهذا ال يعني أنك تحمل 

شيًئا عادًيا.

الفكر يعنــي التعب، يعني الجهد، 

وعدم  الشــغف  يعني  اإلرصار،  يعني 

االستسالم للحياة. 

الحال  تغري  مسؤولية  حمل  يعني 

والدفع بهذا العامل نحو بوابة النجاة..

ولكن ال يعني هذا إن مل تحمل فكرا 

ستسلم من تعب الحياة وشقاوتها..

بال فكر ســتكون متاًمــا كجثة 

هامــدة وضعهــا أهلهــا يف ثالجة 

األمــوات ليــس ليشء ســوى أنهم 

فرصة  أقرب  يف  بدفنها  ســيقومون 

تتاح لهم بعد إنجاز أشغالهم األهم.. 

أرأيت يا رفيقي؟! بال فكر يعني بال 

وجود وبال حياة.. 

أتعلمون من نحن؟

نحــن املنعوتون بعشــاق الفكر 

والطموح! 

نعم املنعوتون.

 ألن ما نعشــق ال يتناســب مع 

واقعنا البئيس هذا..

مســألة  أصبحا  والطموح  الفكر 

عصية عىل الفهــم يف واقع قّل فيه 

الطامحون وأصحاب الفكر.

أتعلمون ما الوجع؟! 

هو أن تحمل فكًرا يف واقع بائس 

والخمول  الركود  أصابــه  واقع  كهذا، 

ورضبته عواصف بؤس شديدة.

اليأس  واقع هاجــت به أمــواج 

املتالطمــة فألقــت به يف شــاطئ 

الخراب. 

هنــاك حيث ال يشء ســوى وأد 

األحالم وقتلها.

ولكن ما ذنبنا وما ذنب أحالمنا؟!

حقيقة ال يوجد هنالك ذنب سوى 

أننا حلمنا يف زمــن األحالم الفقرية، 

وتطلعنــا إىل واقع نعيــش فيه بال 

أمــراض وأســقام، ففوجئنا مبرض 

واقعنا وركاكته..

واقع نصف مشــلول يعيش بعني 

واحدة مصابة مبياه زرقاء .

أننا أصبنا بلعنة  لنا سوى  ال ذنب 

الفكر والطموح.

كتابات

سيناريو الحرب يف الجبهة الشمالية الشرقية

ما ذنبنا؟!

قــال الله تعاىل عن قــارون ))وال تبغي 
الفساد يف األرض إن الله ال يحب املفسدين(( 
سورة القصص آية 77. وقال الله عز وجل عن 
عــاد و مثود وفرعون  ))الذين طغوا يف البالد 
فأكرثو فيها الفســاد فصب عليهم ربك سوط 
11و12و13. ومن  عذاب(( ســورة الفجر آية 
خالل تلكم اآليات الكرميات يتضح لنا جلًيا بأن 
الله جل وعال يكره الفســاد ويعاقب املفسدين 
أشــد عقاب، وبناًء عىل ذلك نجد بأن الفساد 
املنظم من صنع أكابــر القوم أصحاب النفوذ 
الســلطة والقوة واملال، وبذلك يصبح  ماليك 
متكاملة  منظومة  واملفســدون  الفاســدون 
ومرتابطة يحمي بعضهم بعضا، فال مجيب ملن 
ينادي وال منقذ ملن يستغيث، وبالتايل يهيمن 
الفســاد بجربوته وطغيانه عىل البالد والعباد 
للنــاس وينتهك  العامة  الحيــاة  حيث يعطل 
الحرمات وينهب خريات البالد ويفسد منظومة 
القيم واألخالق ويفســد الضامئــر ويخلخل 
قواعد األمن واألمان واالستقرار ولذلك تضيع 
الدولة حينام تصبح هي رأس الفســاد  هيبة 
ويغيــب دور القانون والنظــام وتفقد الثقة 
بني الحاكم والرعيــة وتضيع الحقوق وتغيب 
الناس أشــبه بوحوش يف  الخدمات فيصبح 
غابة الكبري يأكل الصغري والقوي يهيمن عىل 

الضعيف و...إلخ.
وهــذا ما هــو حاصل اليــوم يف بالدنا 
بالشــكل واملضمون ومن املعروف بأن الفساد 
أشــبه مبرض رسطاين  يف جسد مجتمعنا ال 
ينتهي باملســكنات وإمنا باالستئصال الكامل 
لذلك املرض الخبيث، فمتى الخالص من ذلك يا 

ترى؟ 

م من 
ّ
الفساد المنظ

صنع أكابر القوم توىل حزب اإلصالح، املكون الرئيس 

لحكومات هادي املتعاقبة، وإىل جانبه 

عنــارص من املؤمتر وقبائــل املنطقة  

وبدعم ســخي مــن التحالف مبا يف 

ذلك غطاء جوي هــذه الجبهة، وكانوا 

يتحدثــون حينها عــن تحرير صنعاء 

من فرضة نهــم حتى أن الحديث وصل 

إىل أن ما ســمي )الجيــش الوطني( 

عىل أطراف مطار صنعاء، وكنا ننتظر 

ســقوط القرص الجمهــوري وعودة 

الرئاســة والحكومة والدولــة املدنية 

الحديثة إىل صنعاء بعد أن خرجوا منها 

بشــكل طوعي أو خوفــا من الحويث 

دون مقاومــة،  ليحاربوهم من مأرب، 

ومرت األيام والشــهور والسنيني وإذا 

بنا نكتشف أنهم مستقرون يف مأرب يعيشون أيام 

أفراح األعراس الجامعية ويستحوذون عىل الرثوات 

وينشــئون بنًكا يف فلل لخزن املوارد ويكدســون 

والتهرب، حتى  التهريب  تجارة  وينشطون  األسلحة 

سمعنا أسطوانة جديدة أن تحرير صنعاء يأيت  من 

ســاحل البحر األحمر، وإذا بهــم يوقعون اتفاقية 

استوكهومل لتتوقف هذه الجبهة، 

وإذا بالحــويث يتفرغ للحرب يف 

الضالع وأخــريا نتفاجأ بأن يطل 

علينا محمد البخيتي عضو  املكتب 

الســيايس ليعلن مــن عىل قناة 

الجزيرة  عن أنه تم اخرتاق الهدنة 

يف جبهــة نهم مــن قبل حزب 

اإلصــالح، مام اضطــر الحويث 

أن يشــن هجوما قوًيا ليســتلم 

أهم املواقع والعتاد الذي كدســته 

التحالف  وبدعم  هادي  حكومات 

يف هذه الجبهة. نعم خرق الهدنة 

الــذي قال عنها أنهــا رسية وأن 

الحويث قبــل الهدنة الرسية عىل 

مضض يا لها مــن حكومة ومن 

قــوات ومقاتلني!  الحقيقة أننــا كنا نلمس جموًدا 

لتلك الجبهة ولكن مل نكن نتوقع أن األمر وصل إىل 

توقيع هدنة رسية.

لكن لنرتك هذا جانًبا ونعود لسؤال: كيف حصل 

التسليم للمواقع والسالح؟ الحقيقة لست ضليًعا يف 

دهاليز السياســية لكن لدي تحليل ملا حصلت عليها 

من معلومات،  فاملنطقة منطقة ثروات والكل يريد 

قســًطا كافًيا من الكعكة  التي سيطر عليها مؤخرا 

حزب بعينه له حلفــاء إقليميون ودوليون يدعمونه 

ولكن له خصوم سياســيون، ومبجــرد أن الحظوا 

وهنه والحرب السياســية ضده وأنهم ال يريدون له 

التحرك  االستمرار يف السيطرة عىل الرثوة، فمجرد 

نحــو إيجاد قوة تأمني نزع الرثوة  أو قســط منها 

للطرف اآلخر آثر أن يســلم األرض والرثوة أو مجرد 

أن يســمح لتلك القوة بالدخــول إىل املنطقة تحت 

مســمى نخبة أو أحزمة رمبا يأيت بها من الساحل 

الغريب وفكر يف اختيار أهون الرشين  كام يراهام 

وهو التســليم للحويث  فهو أيضا نكاية بالتحالف 

وكان هذا الســيناريو يف عقول القيــادة املركزية 

العليا، وبوساطة إقليمية، لكن السلطات والقيادات 

املحلية مل توافق ومل يرُق لها ذلك فقامت باملقاومة 

املحلية التي نلمسها حتى اليوم وبالتنسيق مع طرف 

خارجي يف دولة ما لدعمها بغطاء ما ومســتفيدة 

من السالح املكدس والحمية القبلية والدينية هذا هو 

السيناريو القائم اليوم فهل ينجح املركز يف التسليم 

ألهون الرشين كــام يراهام أو املحيل يف املقاومة؟ 

وما السيناريو القادم بعد ذلك؟

ن�سر هرهرة 
حممد �سعيد الزعبلي

عمليات التطهري التي قامت بها القوات 
لواء  املنضويــة تحت  الســعودية والقوات 
الجنوبية يف  والقــوات  اليمنية  الرشعيــة 
محافظة املهرة والتي تســتهدف اإلرهابيني 
واملهربــني يف محافظة املهــرة هي خطوة 
ال تقل أهمية عن تحريــر العاصمة اليمنية 
صنعاء من املليشــيات الحوثيــة اإلرهابية؛ 
ألن مــا يحــدث يف املهــرة مــن عمليات 
تهريب للســالح واملخدرات يلعب دوًرا داعاًم 
للميلشــيات الحوثيــة اإلرهابيــة، ويلعب 
دوًرا يف مخطط إطالة أمــد األزمة اليمنية 

واستنزاف قوات التحالف العريب.
يف صنعاء هناك مــرشوع إيراين عرب 
مليشيات الحويث اإلرهابية يستهدف عروبة 
اليمــن وإضعاف الرشعيــة اليمنية، وكذلك 
الحال يف محافظة املهــرة، فهناك مخطط 
قطري-تريك عرب حــزب اإلصالح اإلخواين 
وجامعــات الجرميــة املنظمة يســتهدف 
استمرارية إضعاف الرشعية اليمنية، والعمل 
عىل تحويل محافظة املهــرة إىل بؤرة توتر 
وتحويلها  العريب،  التحالف  تستهدف  دامئة 
إىل خنجر يف خارصة املحافظات الجنوبية، 

خاصــة أن حزب اإلصــالح اإلخواين مل يعد 
شغله الشاغل ســوى الدخول يف مناكفات 

ومواجهات مع أبناء الجنوب العريب.
القطري يف  املخطــط  وبالتايل فــإن 
محافظة املهرة يأيت داعاًم للمخطط اإليراين 
يف صنعاء، فلقد حولت قطر ســفريها يف 
ســلطنة عامن إىل مندوب بني املليشــيات 
القطرية لتسليم  الحوثية اإلرهابية والقيادة 
األمــوال القطرية إىل املليشــيات الحوثية 
اإلرهابية، وأيضا اســتفادت قطر من نسج 
عالقات مع جامعــات الجرمية املنظمة يف 
محافظة املهرة، وعىل رأســهم عيل ســامل 
الحريزي الذي ينشــط يف تعريب الســالح 
واملخدرات يف توظيف ذلك يف اســتمرارية 
إيصــال الدعم املــايل والســالح للجامعة 
االعتامد  أصبح  وبالتايل  اإلرهابية،  الحوثية 
عىل املنافــذ الحدودية مع ســلطنة عامن، 
خاصة يف ظل الضغط الــدويل عىل ميناء 
الحديدة ووجــوده تحت اإلرشاف الدويل، ما 
أضعــف بالتايل أهمية هذا امليناء بالنســبة 
التــي أصبحت تتجه  الحوثية  للمليشــيات 
أنظارهــا إىل تجار األزمــات والحروب يف 

محافظــة املهرة للخروج من حالة الشــلل 
تعيشها  التي  النفيس  واإلنهاك  العســكري 
املليشــيات الحوثيــة اإلرهابية، خاصة يف 

اآلونة األخرية.
املليشــيات  لدى  والعويل  الرصاخ  حالة 
الحوثيــة اإلرهابيــة ولدى حــزب اإلصالح 

اإلخواين مــن عمليات التطهري يف محافظة 
املهــرة والتي اســتهدفت جامعات الجرمية 
الســالح  تهريب  يف  والناشــطني  املنظمة 
واملخــدرات يكشــف حجم الخســارة لدى 
التي وجدت  مليشــيات الحويث اإلرهابيــة 
يف نشــاط عمليات التهريــب يف محافظة 
املهرة متنفســا للخروج من حــال الضغط 
التي تعيشها، ويكشــف حجم الخسارة لدى 
حزب اإلصالح اإلخواين الذي وجد يف األزمة 
اليمنية متنفسًا للمتاجرة بها لحقيق أهدافه 
يف املتاجرة باألزمة يف اســتمرارية تهريب 
الســالح واملخدرات لخدمة مصالحه باعتبار 
هذه الجامعة اإلخوانية تجار أزمات وحروب.

تحول محافظــة املهرة إىل أرضية عبور 
الســالح ونشــاط عمليات التهريب يكشف 
بالتايل أهداف الحملــة اإلعالمية التي تقف 
تابع إلمارة  وإعالم  إخوانية  خلفها جامعات 
قطر، والتي كانت يف السابق ترفع شعارات 
اإلماراتية  القــوات  للتشــكيك يف وجــود 
باملحافظــة، ومن بعدها اســتهداف وجود 
القوات السعودية، وبالتايل الهدف هنا أصبح 
محاولــة إخراج قــوات التحالف العريب من 

محافظة املهرة يف محاولة للســيطرة عىل 
املحافظة واالستفراد بها لضامن استمرارية 

عمليات تهريب السالح واملخدرات.
وجود منفذ شــحن العامين مع الحدود 
الســعودية  القوات  ســيطرة  تحت  اليمنية 
والقــوات الجنوبيــة يســهم إىل حد كبري 
املليشيات  اســتمرارية خنق  العمل عىل  يف 
الحوثية اإلرهابية وقطع إمدادات السالم من 
الوصــول إليها، ولكن ما يحدث يف محافظة 
املهرة من قبل من عمليات تهريب للســالح 
املليشــيات  إىل  القطرية  األمــوال  وإيصال 
الحوثية اإلرهابية يفرض نوًعا من املكاشفة 
واملصارحة عــن املوقف العــامين من هذه 
العمليات، خاصة يف ظل وجود تقارير أممية 
تؤكد وتكشــف »كام تؤكــد صحيفة العرب 
متنوعة  اللندنية« عن وصول شحنات سالح 
للحوثيــني، من بينها قطــع غيار لصواريخ 
وطائرات مسرية عن طريق الحدود العامنية 
مــع اليمن، وأيضا ما ضبطتــه نقاط تابعة 
للجيش اليمني خالل الخمس سنوات املاضية 
من عرشات الشــحنات القادمة من سلطنة 
عامن، وهو ما يفرض عىل ســلطنة عامن 
إيضاح حقيقة موقفها من هذا العبث، خاصة 
االستمرارية يف  التي متارســه قطر وعدم 
حال الصمت املطبق والتي مل يعد باإلمكان أن 
يستســيغها أحد يف ظل استمرارية عمليات 

تهريب السالح عرب الحدود العامنية.

محافظة املهرة وتجار الحروب واألزمات

خالد الزعرت


