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كفانا خالف كفانا رصاعــات كفانا جهل وتجهيل 
وتدمــر لعقول االجيــال.. أمل نتعلــم مام مىض.. 
وملاذا هــذا االرصار الرهيب عــى امليض يف طريق 
الال بناء وكأننا ننتقم من أنفســنا ونستكرث ونحرم 
ابناءنا واحفادنا بأن يعيشوا سعداء ويف أمن وأمان 

وطأمنينة واستقرار.
عــدن تعــاين وقــد أن األوان ان نتخلص ونرمي 
خالفاتنا يف مزبلة التاريخ لنبدأ سويا ومعا يف بناء 

عدن ونفض غبار الزمن الكئيب عنها.
وصلنا اليوم ملرحلة مل يكــن يتوقعها اكرث الناس 
تشامئا فهل نعي وندرك خطورة األمر ونكرب ونرتقي 
بأفكارنا وعقولنا وســلوكنا ونجعل من مســتقبل 
االجيال غايتنا الرئيســية؟. هنا التحدي وهنا الوفاء 

وهنا األخالق.
عدن تستحق منا الكثر فهل أن األوان.

* )وكيل محافظة عدن(

من األشياء التي يجهلها أبناء شبوة عن محافظتهم، 
أنها غنيــة بالرثوات املعدنيــة والخامات والعنارص 
الطبيعية، تلك املــواد التي تدخل يف صناعات كثرة، 

منها صناعات األسمنت والزجاج..!
خام البوزالن املتواجد يف منطقة بر عيل بكميات 
اقتصاديــة ضخمة، يعتــرب أحد تلك الــرثوات التي 
نجهلها، إاّل أن عصابات النهب والسلب تعلمها جيداً..!

هل لــدى ُســلطة املحافظــة وهيئة املســاحة 
الجيولوجية والرثوات املعدنية ِعلم بهذه املناجم ومن 
الذي يديرها وكم هي الكميات التي ُتســتخرج منها 

وأين تذهب..؟
غر معقــول وال مقبول أن تكون هناك مناجم يتم 
نهبها وبيع إنتاجهــا دون رقابة وال متابعة، وال أحد 

يعلم أين تذهب إيراداتها وملصلحة من..!
يعلم الجميع أن هناك مواقع وملفات تم احتكارها 
أبناء شــبوة، فهل  ملتنفذين، وأصبحت محرمة عى 
مناجم البــوزالن واحدة من تلك امللفات التي ال تتجرأ 

الُسلطة أن تقرتب منها..؟؟!
سنحاول يف قادم األيام معرفة تفاصيل ومعلومات 
أكرث وأعمق عن مناجم البوزالن يف بر عيل، وسنعود 
باْذن الله لتعرية هــؤالء الذين ميتصون ثرواتنا دون 
وجه حق، وشبابنا يعانون البطالة، وأهلنا بال خدمات 

وال مستشفيات وأبنائنا بال مدارس..!
سنكون لكم باملرصاد...

كتابات

قصة حقيقية وإن كانت بسيطة فهي 
تنــذر مبؤرشات خطــرة ..حادثة جرت 
الذي  املعييش  الوضع  لنا مدى  عكســت 
وصل له غالبية  الناس الفقراء يف البالد،  
وحالة الفقــر التي دفعــت بالكثر من 
الناس لســلك طريق غر مرشعة للبحث 

عن لقمة العيش ألوالدهم.
السيارة   الجنود عى  ونحن ورفاق من 
اثنــاء توجهنا للعمــل فوجئنا مبواطن 
يالحق احد األشــخاص جريــا ، وعندما 
رأى الجنود عى سيارتنا،  كان يصيح لنا 
: الحقوه ..هذا سارق وهارب .. بعد عدم 
الســارق  الرجل  قدرته ملالحقته. طاردنا 
وكان مــن نازحــي إحــدى املحافظات 
الشاملية  بالســيارة وكان يجري هاربا 
وبقوة طاردوه الجنود ومتكنا من القبض 

عليه .
والتذلل  بالبــكاء  اجهش  ما  ورسعان 
بقبضتنا  وقوعــه  بعد  العفــو  ويطلب 
وحقيقة  ..تصدقه.. إذ كان يبىك بحرقة 
قائــال: اوالدي جياع ورسقــت دبة ديزل 
وملا كشــفت وطاردوين رميتها ، وظلوا 
يطاردوين حتى مســكتم يب ويقســم 
اإلميــان ان ما فعلهــا إال لحاجة أوالده 
وأرسته للطعام .. وتدخلنا عى أســاس 
الديزل ان يعفو عنه وفعال  إقناع صاحب 

تركه مقدما شكره لنا  .
الشاهد يف القصة هي الحالة املعيشية 
التي وصل لهــا املواطنون يف البالد حتى 

أشياء  لرسقة  يطروا 
ال تسوى!! .

ومثل هذه األحداث 
وبشكل  سنشهدها 
تدريجي مــع األيام 
يف ظــل انقطاعات 
الرواتــب ، وغــالء 
األســعار،  وانسداد 
األفق أمــام الفقراء 

املعدمني ...
ليــس هــذا الجانب ! حتى سياســة 
اإلغاثية واإلنســانية  املنظامت  تطفيش 
التــي مل نعــد نلمســها يف الكثر من 
محافظات الجنوب إال ما ندر  والتي ميكن 

أن تخفف من آالم املواطن   .
والحرابة   ، الســطو  عمليات  سنشهد 
والتقطع ومداهمــة املحالت واملمتلكات 
والجوع  الفقر  بدافــع  والعامة  الخاصة 

حقيقة....!! ليس تهويال يف األمور !!
وســيتخذ  الجرمية  معدل  ســرتفع 

أساليب وحرف خطرة .
الحالة املعيشــية تتعقد يوما بعد يوم 
وشهرا بعد شــهر،  وتنبئ بتبعات ليست 

حميدة عى املجتمع.
ثــورة الجيــاع إذ مل تؤخذ مســارها 

الصحيح ستنحرف باملسار اآلخر .
ارتفاع األســعار وعدم وجــود رقابة 
الصناعة  الغــرف  للتجــار وال تفعيــل 
والتجارة  وال تواجد للدولة مصب ومنزلق 

خطر نحو الفوىض .
نحن أمام كارثة معيشية سيتحول الكل 
إىل متســولني عى قارعات الطرق إن مل 

ينجروا نحو املســار الخاطئ ،  لن تكون 
البــالد إال ألقوياء البطــش والنفود من 

الفاسدين أصحاب املال .
ال نربر للجرميــة وال ندعو لها .. وكل 
نفســه،   عن  مســؤوال  جرمية  مرتكب 

وسيعرضها لإلجراءات املستحقة .
غر أننا أمام وضــع معييش ومرحلة 

اقتصادية معقدة جدا . 
الفقــر ال رحمة لــه يف حني يتوصل 
أوالده  يــرى  أن  بلدنا إىل  اإلنســان يف 
أن  املوت جوعــا وفقرا وبني  يصارعون 
يوفر لهم لقمة الحياة واألمر بات صعبا.. 
إذ عجت البالد باملتسولني،  وكرثت الجرائم 
وكلها متصلة بتبعات ما آلت إليه األوضاع 

املعيشية يف البالد .

من املسؤول عام وصلنا إليه من تعقيد 
املعيــيش للمواطن يف  الوضع  بالغ يف 
الجنوب ، ومن املســؤول عــن األزمات 
االقتصادية املعيشــية يف البالد من قطع 
الرواتب وتدهور العملة الوطنية واالرتفاع 
الكبر يف األســعار وما يعكسه من ثقل 

عى عاتق املواطن ووضعه املعييش؟!!
وهــل ميكننا القول أننــا فعال وصلنا 
الحالة من تزايد مستوى  إىل تبعات هذه 
الجرمية بســبب الفقر  وأننا نعيش يف 
هذه األيام كرثة الجرائم الجنائية املرتبطة 

بدوافع الفقر والحاجة ..
حســبنا الله ونعم الوكيل يف ظل كل 
الجهات املســؤولة تتنصل وتنظر مآالت 
الحال والوضع املعييش بصمت مريع بات 

القلق يعرتينا ..نسأل الله حسن الحال .

استمرار بقاء سيطرتهم عى الشامل 
، الجنوبيون هم  ليس فيه أي خطــر 
ضد  الحوثيني  مع  سنتحالف   ، الخطر 
الجنوب ، املجلــس االنتقايل الجنويب 
وتشــكيالتهم  الجنوبية  واملقاومــة 
العســكرية واألمنيــة ال نعرتف بها ، 
الشامل  النقبل بحكومة مناصفة بني 
والجنوب ، يجب أن تســيطر الرشعية 
عى عدن وطرد قيادات االنتقايل منها 
( هكذا قالها كثر من قيادات ومشائخ 
اإلخواين  اإلصــالح  حزب  وساســة 
الرشعية  ماتسمى  عرش  عى  املرتبع 
الرياض  الســعودية  العاصمــة  يف 
التــي منها ومــن دول قطــر وتركيا 
وإيران مســتمرون يف وضع الخطط 
و يف تأســيس تشــكيالت عسكرية 
مهمتها  ومتعددة  جديدة  ميليشياوية 
الحوثيون  محاوالت  ومساندة  تسهيل 
يف اجتياحهم الجنوب والسيطرة عى 
عدن والذي سيكون هذه املرة بوجه ما 

تسمى الرشعية اإلخوانية .
السؤال الذي يربز إىل الواجهة ، ملاذا 
كل هــذا اإلرصار والتعمد الظاهر من 

هادي  رشعية  قبل 
محســن  وعــيل 
يف  وزبانيتهــم 
الحوثيون  مساعدة 
اجتيــاح  عــى 
اخرى  مرة  الجنوب 
؟ ، وملــاذا كل تلك 
الباطلة  األفاعيــل 
يعاقبــون  التــي 
بها الجنوبيــني وال يكرتثون للعواقب 
والعقوبات التي قد تنالهم أو تصيبهم 

جزاء أفعالهم تلك ؟ .
 الســبب واضح وجيل ، وهو أنهم 
قد أمنوا أن االســتمرار يف  االعرتاف 
بهــم وبرشعيتهم وعدم االســتغناء 
عنهم سيبقيهم بعدين عن أي عقوبات 
قــد تنالهــم مهام كانــت هزميتهم 
وإرهابهم  وإجرامهــم  وتقصرهــم 
حتى يف خيانتهم للســعودية نفسها 
، ليــس امام الســعودية إال أن تريهم 
العني الحمراء وتحســب لكل صغرة 
وكبرة ألعاملهــم الرشيرة وتحذرهم 
باإلمكان  وأنه  تنالهم  قد  من عقوبات 
االســتغناء عن شخوصهم بأشخاص 
أخريــن ميثلون ما تســمى الرشعية 
، أما االســتمرار يف السكوت عليهم 

والرىض بتنفيذ خططهم العدوانية ضد 
الجنوب وضد دول التحالف سيجعلهم 
يتامدون يف رش أفعالهــم تلك مادام 
أحمر  بخــط  أن رشعيتهــم محاطة 
ومن الســعودية نفســها ، لهذا فهم 
العسكرية  األوضاع  إعادة  سيحاولون 
واألمنية يف الجنوب إىل ما كانت عليه 
يف العام 2015 م من خالل محاوالتهم 
إعادة أجتياح الحوثيون للجنوب بوجه 
رشعيتهــم القبيح ، ومــن ثم تحميل 
ووســاخة  نذالة  تبعات  الســعودية 

أعاملهم وخيانتهم .
وأمام  الجنويب  االنتقــايل  املجلس 
والخطرة  الصعبــة  املنعطفات  هذه 
الجنويب  املجتمع  املهددة  والتعقيدات 
مــن قبل مؤامــرات حــزب اإلصالح  
وقبولها برضوخ سعودي يديم استمرار 
االعــرتاف برشعيتهــم املنحطة فأن 
منحناه الســيايس والعسكري حينها 
سيكون هو ذاك الذي قاله اللواء أحمد 
سعيد بن بريك يف كلمته املواجهة إىل 
وفدنا املفاوض يف الرياض والتي فيها 
قال ؛ ) سنضع يف أذن طني ويف أذن 
عجني ، وسنفك االصفاد عن شياطني 

جنودنا ، وليقدر الله ما كان مفعوال.

الوضع املعيشي املتردي وانعكاسه ىلع ارتفاع معدل الجريمة

الحوثيون و محاوالت اجتياح الجنوب بوجه الشرعية اإلخوانية 
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أما آن األوان..
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