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بات  مــن املؤكد أن الحــويث ال يرغب 
املعركة يف  باالســتعجال عــى حســم 
الســيطرة عى مــا تبقى من مســاحة 
صغــرة جدا من محافظة مــأرب، ولكنه 
ســيحرص عى تحويل املعركة إىل مجرد 
مليشيات  بني  اســتعراضية  مناوشــات 
الحويث مع ما يســمى بالجيش الوطني، 
فالواقــع اليوم يقول ويثبــت أن الحويث 
والرابح  املســتفيد  صار  سنوات  ست  بعد 
األول مــن غنائم الدعم اللوجســتي الذي 
تقدمه اململكة العربية الســعودية للجيش 

الوهمي اليمني، الــذي يتألف من عنارص 
التي  والداعشــية  القاعدية  اإلرهاب  قوى 
يقودها حزب اإلخوان املســلمني )التجمع 
اليمني لإلصالح(، وهــذه الحقيقة مل تعد 
مجهولة أو غر معروفة للرأي العام العريب 
واإلقليمي والدويل، ولكن هناك لألسف من 
مراكز القــوى اإلرهابية التي تتعمد تزوير 
املتاجرة  بهدف  وإعالميا  سياسيا  الحقائق 
بإطالــة الحرب العبثيــة بقصد مضاعفة 
والسياسية  والعســكرية  املادية  الخسائر 
مضاعفة  مقابل  العــريب،  التحالف  لدول 

األرباح ومكاســب الفيد للحوثيني وجمع 
مزيد من األموال الطائلــة لتجار االرتزاق 
باليمن  املسلمني  اإلخوان  وقيادات  اليمني 

ومنطقة الرشق األوسط. 
يقرر  الحويث حينام  أن  يقينا  ونتوقع 
حسم املناوشات االستعراضية مع الجيش 
الوطني الوهمي لحكومة الرشعية اليمية، 
واحتاللــه ملحافظة مأرب كامال ســوف 
يتحول ذلك الجيــش وبالذات املتمركز يف 
محافظات شبوة ووادي حرضموت واملهرة 
إىل مقاتلني يف صف مليشــيات الحويث 

تلقائية،  بصــورة  الرصخة  وســيعلنون 
وسيشــكلون بعــد ذلك عنــارص موالية 
للحويث ملهاجمة الحدود الجنوبية للمملكة 
واالستحواذ  والبسط  الســعودية  العربية 
بالقوة عــى ســيادة األرايض الجنوبية 
بدعم لوجستي من قبل إيران وتركيا وقطر 
وغرها.. وعى من يســتبعد حدوث هذه 
الحقيقة مستقبال ورمبا خالل بضعة أيام، 
أقول لهــم: احتفظوا بهذه التغريدة للتأمل 
واالســتدالل، ولكم من الله تعاىل السالم 

واألمن واالستقرار.

كتابات

املواطن بين حرب الخدمات وقدوم رمضان

كورونا تهز عرش مهاتير شبوة ..!!

لألخ  مقــال  عى  اطلعــت 
العزيز أحمد سعيد كرامة  بعنوان 
والتداول  االنتقــايل..  )املجلس 
السلمي للسلطة(  والذي اعترب أن 
هذا الســؤال هو األهم  الذي أرق 
ويؤرق وســيؤرق الداخل املحيل 
واإلقليمي والعــامل، وهل الدولة 

املنشودة تتسع للجميع.
وأشــار إىل أننــا عرضــة 
موقعنا  بحكم  الخارجي  للتدخل 
االســراتيجي ولهــذا يجب أن 
نراعــي  الخارج حتــى  يأمنوا 
عــى مصالحهم ،  ونحن نعرف 
والدويل  اإلقليمــي  الخارج  أن 

مختلف يف  األنظمة السياسية  وأشــكال الدول  ومنهم من يؤمن 
بالتداول السلمي للسلطة ومنهم من ال يقبل بذلك وخصوصا املحيط 
اإلقليمي ، لهذا  ومبا أننا ال زلنــا يف مرحلة االنتقال من الثورة إىل 
الدولة فام زلنا مل منســك بزمام الســلطة حتى نتداولها وال أرى أن 
العامل يرى أن مصالحه ميكن أن يضمنها من خالل التداول السلمي 
للســلطة، فهو يضمن مصالحه يف دول ملكية تتوارث السلطة  وال 
تؤمن بالتعددية لهذا فالتداول الســلمي للسلطة هو حاجة وطنية 
بالنســبة لنا قد ال تعجب البعض  يف املحيط الخارجي ، وليست يف 

وارد اهتاممه مثلام هي لدى العامل الحر.
وبعــد أن انتقل الزميل العزيز إىل وضــع )رؤيه علمية وعملية 
للجنوب( أكــد أن املجلس االنتقايل  من تســميته هو املرشف عن 
وضع تلك الرؤية، واعتقد الزميل، عضو يف الجمعية الوطنية، ولديه 
نسخة من الرؤية السياسية للمجلس سلمت لكل عضو يف أول دورة 
للجمعية الوطنية وتم مناقشــتها وطرحت املالحظات عليها وهي 
أيضــا قابلة للتحديث والتطوير  وترتكز عــى أن املجلس االنتقايل 
الجنويب هو مجلس مؤقت وال ينشــد الدميومة )وهذا ما مييزه عن 
األحزاب واملكونات السياســية( لهذا فقد نصت وثائقه عى  أن يحل 
نفسه قبل أي انتخابات  شاملة لبناء الدولة املنشودة ويحق ألعضائه 
االنخراط يف األحزاب الحالية أو تشــكيل أحــزاب جديدة وخوض 
االنتخابات التنافســية،  وهذا التعهد أمام العــامل وأمام مجتمعه 
املحيل وال يستطيع التخيل عنه كام أن شكله وبناءه الحايل ال يجعله 

يستبد بالثورة والدولة كام فعلت الجبهة القومية.
لهذا فأنا شــخصيا مع الحوار  كام يدعــو املجلس إليه، حوار 
وطني شامل مع مختلف القوى السياســية لتطوير الرؤية ملرحلة 

االنتقال ومرحلة بناء الدولة.
امللفت للنظــر أن األخ أحمد انتقل وبشــكل رسيع إىل التداول 
السلمي لهيئة رئاســة املجلس االنتقايل الجنويب ومل يقل بني من 
ومن يجري هذا التداول، وهو خلط واضح للمرحلة الحالية ومرحلة 
بناء الدولة أي مرحلة ما بعد نيل االستقالل الذي لن يكون االنتقايل 
موجودا فيها، ألنه حينها ســيكون قد حّل نفســه مبوجب تعهده 

ومبوجب وثائقه. 
وهل يقصد تداول سلمي لهيئة الرئاسة بني االنتقايل واملكونات 
املعارضة له أم تداول بني املكونات املوجودة يف إطاره والتي ليســت 
بصدد نقاش هذا األمر اليوم وهي تخوض النضال لنيل االستقالل؟ 
ثم تحدث عن رؤيه مستقبله يف إعادة تسمية املحافظات الجنوبية 
بواليات وهذه رؤية للمستقبل ميكن أن يشارك الجميع يف صياغتها  
لكن لألسف إن البعض فهم أن األخ أحمد يتحدث عن الوضع الحايل  
والذي يدرك الجميع واألخ أحمد أولهم أننا يف إطار حكومة املناصفة 

املحكومة باتفاق الرياض وليس من أولوياتنا اليوم  ذلك.

التداول السلمي للسلطة
عــى الرغــم مــن 
تصاعــد وتــرة ارتفاع 
الغذائية  املواد  أســعار 
أسعار  إىل  وصلت  والتي 
خيالية، عى سبيل املثال 
بـ  بودرة  الحليب  العلبة 
10200 ريــال، والكيس 
بـ  كيلــو   50 الدقيــق 
22 ألــف ريــال، والدبة 
 ، ريال  ألف   24 بـ  الزيت 
ناهيك عن ارتفاع ســعر 
املنزيل،  الغاز  أسطوانة 
األمر الذي زاد من معاناة 
دخول  قبــل  املواطنني 

شهر رمضان املبارك، وال يخفى عى 
أحد فشل الحكومة والجهات الرسمية 
واملحليــة املختصة يف إدارة وحلحلة 
األزمات وتردي الخدمات ، فال كهرباء 
منتظمــة وال رواتب مســتقرة وال 
ماء يروي العطشــان حتى أصبحت 
عدن مدينة تشــبه مدينة األشباح ، 
فهي تعيش اآلن تحــت دوامة املوت 
الرسيــري واألنني والظلــم واملوت 

املفاجــئ الذي أصبح 
يهدد حياة اإلنسان يف 
ظل الجهود التي تبذل 
والســيطرة  لالحتواء 
 -19 وباء كوفيد  عى 
القاتــل، حيــث وما 
زالــت الجهود الطبية 
تعمل وفق اإلمكانيات 
ما  إلنقــاذ  املتاحــة 
ميكن إنقــاذه إال من 

رحم ريب.
ذكرناه  مــا  وكل 
يعجلنــا  ســلفا 
ظــل  يف  نتســاءل 
هذه التناقضات املؤســفة التي تؤثر 
الفشل  سلبا عى منو وازدياد نوعية 
والفســاد اللــذان أصبحــا وجهني 
لعملة واحدة، واليوم نجد أن املناطق 
الحقن  من  وتعاين  تكتوي  الجنوبية 
الفاسدة والعقيمة والتي نكدت عيشة 
وحيــاة املواطن يف عدن يف حني مل 
يعد هناك تفاؤل أو برشى سارة تلوح 
ملعالجة ما ميكن معالجته  األفق  يف 

آملني  املبارك،  مع قرب شهر رمضان 
أن يجنبنا املــوىل الوباء والبالء وأي 

يشء مكروه بسبب جائحة كورونا.
علام بــأن الناس مــا زالت تنئ 
وتتأمل وتتخبط يف ظل ارتفاع أسعار 
املواد الغذائيــة وانقطاعات الكهرباء 
الطويلة والتي تتزايد بشــكل جنوين 
وال توجد هناك أي استجابة تحد من 
ارتفاع األســعار الذي تحول إىل أمر 
واقع وقاتــم يفقد قيمة املرتب وقوة 
املــواد الرشائية يف األســواق حتى 
أصبح املواطن عاجزا وغر قادر عى 
واالحتياجات  املتطلبــات  أهم  رشاء 
الرضورية، فكيف يا ترى ســيواجه 
الحياة الروحيــة الرمضانية؟ وحيث 
ســمعنا مؤخرا بإصــالح منظومة 
ضيق  الوقت  ولكــن  بعدن  الكهرباء 
جــدا ويحتــاج إىل رسعــة وجدية 
ملعالجــة هذه الكارثــة التي أرهقت 
املواطن وعصفت بحياته وجعلت منه 
نارا تعكر صفــوة حياته، فهل تخمد 
الحكومة هذه النار وتصلح ما ميكن 

إصالحه؟

انتهى الدرس ، بعد ســقوط اإلعــالم الدعايئ املضلل 
لعجلة التنمية الزائفة التي عجزت يف توفر اســطوانات 
االوكســجني للمرىض بجائحة كورونــا التي ترضب تلك 
املحافظة التي مل تشــفع لها املليارات من إيراداتها ومن 

رضائــب القــات التي تذهــب إىل جيوب 
الطفيليات املتطفلة عى قوت هذا الشــعب 

الذي ميوت بالجائحة .
 فاليوم املواطن الشبواين ينئ بني فيك 
 ، الفقراء  الــذي ال يرحم  القاتل  الفايروس 
الذي مل تتداركهم او تســعفهم ارض الغاز 
والذهب االســود حتى بأسطوانة اكسجني 
من خراتهــا ومواردها النفطية ومن دخل 
املوانئ التي تــم تأجرها بثمن بخس ملافيا 
التهريب وتجار الحروب ورؤوس الفساد كل 

هذا - وما خفي كان اعظم  .
فالجائحة ال تبقي وال تذر  ..  والفروس 
ال يفرق بني البرش ، وكورونا تفتك بالعرشات 
واملستشفيات  السيطرة  عن  خرج  فالوضع 
سقوط  بعد  باملواطنني  وتستغيث  تستنجد 

مخجل للعرش يف وهن حيتان الفساد .
انتهــى الدرس .. بعد ســقوط االخالق 

متاما ويف اللحظة الحاسمة تجلت عجلة التنمية الزائفة 
وســقطت االقنعة وانكشف املســتور للناس بعد ظهور 
اكاذيــب اإلعالم الدعايئ املضلــل يف االفق وبانت االقالم 

املأجورة واقالم الدفع املسبق عن حقيقتها مؤخرًا ،
خالل اسبوع كورونا تستويل عى عرش مهاتر شبوة 

وترضب العمق وتتوغل بهدوء بــني كل الحارات والزقاق 
واملنازل باملدن واالرياف يف أغلب مديريات املحافظة .

انتهى الدرس .. فأنكشــفت العــورة لحاميل املباخر 
وقرع الطبول للتنميــة »الزائفة« التي يتغنى بها اإلخوان 
عى تخوم ارض الغاز والذهب االســود 
التنمية  ، وخالل اســبوع ظهرت عيوب 
املتهالكــة التي تقف عاجــزة يف توفر 
اســطوانات االكســجني فاملستشفيات 

تكتظ مبرىض الجائحة .
صفحات  انطوت  كورونا  جائحة  مع 
االقالم املأجورة وتالشت املباخر والطبول 
اإلعالم  ورواد  املفســبكني  اقالم  وذابت 
الدعايئ والدفع املسبق للتنمية التي تروج 
لها هذه االشكال التي تطل علينا بعد كل 

الرصفة .
اثناء الجائحة ســقطت االخالق قبل 
ســقوط االقنعة ، حيث فشلت السلطة 
اإلخوانية فشاًل ذريعًا يف إدارة محافظة 
ال يتجــاوز ســكانها ســكان املنصورة 
بالعاصمة عدن ، بتلك املحافظة النفطية 
اصبحت الحيــاة صعبة للغاية وتفاقمت 
»املأساة« بجائحة الفروس حيث بلغ سيل املعاناة الزىب .

فيارب لك عباد ينتظرون فرجا فبرشهم وعباد يسألونك 
الشــفاء فعافهم وعباد يرجون رحمتك فأرحمهم ، اللهم 

احفظ شبوة وأهلها خاصة والجنوب عامة .

عبدالعزيز الدويلة

د. ح�سني العاقل

ن�سر هرهرة

الحقيقة ملن يريد معرفة الحقيقة

عمر بلعيد


