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كتابات

االنتقايل  للمجلــس  بيانا  طالعنــا 
الثالثاء،  شــبوة،  مبحافظــة  الجنويب 
دعا فيه أبنــاء املحافظة إىل الخروج يف 
تظاهرة احتجاجية يف منتصف الشــهر 
"مامرســات  وصفها  ملا  رفضا  الجاري، 
حزب اإلصــالح يف املحافظة من خطف 
يطرح  لألمن". وهنا  واعتقاالت وزعزعة 
وحدها  املظاهرات  "هل  مفاده:  ســؤال 

تكفي؟".
مــن الواضح أن هــذه الدعوة تأيت 
بعــد عدة أحــداث شــهدتها املحافظة، 
من اســتحداث نقاط عسكرية لإلصالح 
بالقرب من منشــأة بلحاف الغازية، إىل 
الخاصة  بالقوات  املسنود  القبيل  التقطع 
اإلصالحية لقــوات إماراتية كانت ذاهبة 
أمن حدود محافظة  للعلم، واعتقال قائد 
املهرة وضاح الكلدي ألكرث من 24 ساعة 

يتــم  أن  قبــل 
اإلفــراج عنــه 

بضغط.
ثبتــت  أ
ت  ا هــر لتظا ا
لشــعبية  ا
لســلمية  ا
يف  فعاليتهــا 
تعريــة وإحراج 
اإلصالح يف شبوة،  وهو ما دل عليه يوم 
حني  املايض،   )7/7( الجنــويب  األرض 
الغرب،  إىل  الرشق  انتفضت شــبوة من 
ومن الشامل إىل الجنوب، عقب أسبوعني 
عىل اقتحام منصة فعالية عبدان مبديرية 

نصاب التي جاءت لنفس األسباب.
لكن هذه التظاهــرات جاءت بكلفة 
إنسانية عالية من املختطفني واملعتقلني 
الجدد يف قوائم اإلصــالح، بعضهم من 
األطفال، ومداهامت لقيادات ونشــطاء 
يف املجلس االنتقــايل الجنويب، إضافة 

يتحملها  التــي  السياســية  الكلفة  إىل 
املجلس االنتقايل حيث يبدو أنه اســتنفد 
كل أوراقــه يف شــبوة ومل يتبق معه إال 
الشــارع، وهو ما ال يكفي لتغيري وضع 

املحافظة أو قلب املوازين فيها.
ميكــن لالنتقــايل أن ينتهج طرقا 
بديلة  أن تكون  بالــروري  أفضل ليس 
للتظاهــرات ولكن متزامنــة معها عىل 
التحالفات مع املكونات  األقل، من أهمها 
املجتمعية والقبلية يف شــبوة، والتي ال 
يخفــى عىل أحد حجــم تأثريها يف هذا 
املجتمــع القبيل، مثــل التحالف املوحد 

ألبناء شبوة الذي تم اإلعالن عنه مؤخرًا.
باإلضافــة لذلك، ميكــن لالنتقايل 
إعالن خطوات تصعيدية من شأنها الدفع 
والتي  الرياض،  اتفــاق  بنود  تنفيذ  نحو 
التابعة  العسكرية  القوات  إخراج  تتضمن 
لقتال  لإلصالح من شبوة وعودتها ملأرب 
الحوثيني، وانتشــار النخبة الشــبوانية 

مجددًا.

من ينظر إىل مامرسات سلطة شبوة 
املهيمــن عليها من قبل حــزب اإلصالح 
اليمني )إخوان اليمن( إداريا وعســكريا 
وأمنيا، ســيجد أن انتهاكاتها مل تقترص 
داخل شبوة، بل طالت جرائم الحرابة التي 
تنفذها، اختطاف واعتقال قيادات وجنود 

من خارج شبوة.
الواقــع أن  ويالحــظ عــىل أرض 
انتهاكات ســلطة شــبوة اإلخوانية، مل 
لسياســاتهم  املناهضني  عــىل  تقترص 
والرافضني ملامرساتهم، بل تجاوزت ذلك، 
حتى أنها استهدفت مدير أمن شبوة التابع 

لهم وقواته.
ف  يضــا و
أن  ذلــك  إىل 
ت  ســا ر مام
ت  كا نتهــا ا و
شبوة  ســلطة 
ويف  اإلخوانية 
الــذي  الوقــت 
عــن  تصمــت 
الفــن داخل املحافظــة، أصبحت تتجه 
أبناء  الفتنــة واملناطقية، بني  نحو زرع 
الجنوب، حيث أقدمت يوم أمس الثالثاء، 
عــىل اختطاف قائــد قــوات الحامية 
والطوارئ يف محافظــة املهرة القائد /
وضاح الكلدي، والذي هو ضمن ســلطة 
محليــة يف املهــرة، وليــس خصام أو 

ما  وعىل  اإلخوانية،  ســلطتهم  يناهض 
يبدو تم اعتقاله النتامئه القبيل، حيث أنه 
من أبناء يافع، وهدفهم بذلك إثارة الفتنة 

القبلية.
من جانب آخر يتبني أن سلطة شبوة 
اإلخوانية، مل تقتــرص يف تخادمها مع 
الجامعات اإلرهابية، التي عاد نشــاطها 
منذ اجتياحهم - بقوات ومليشيات قدمت 
- وســيطرتهم عىل  من خارج شــبوة 
2019م،  العام  أغســطس  يف  املحافظة 
بل ذهبت للتخادم مع مليشــيات الحويث 
املوالية إليران، بشــكل علني يف شبوة، 
التحالف  وحادثة تقطع متحوثني لقوات 
اإلخوان،  مليشــيات  كان بحامية  أمس، 
ليجدد بذلك التأكيد عىل تخادمهم العلني 

مع الحويث.

قائدة  الســعودية  ســكوت  بسبب 
عاصفــة الحــزم ضــد الحوثيني عىل 
الخيانــات املتكررة من قبل ما تســمى 
املســتمرة يف تهاونها  اليمنية  الرشعية 
ضد  الحــرب  خــوض  جديتها  وعــدم 
أجل  من  وشــجاعة  بصــدق  الحوثيني 
وتعمدها  صنعاء،  إىل  رشعيتها  استعادة 
قوات  ضد  جنوبا  الحــرب  بوصلة  حرف 
املجلــس االنتقايل الجنويب التي تعد هي 
القوة الوحيدة التي اســتطاعت االنتصار 
الوحيدة  القــوة  الحوثيــني، وهي  عىل 
الحوثيني  بإمكانهــا مقاومة  التي  أيضا 

واالنتصار عليهم  .
الدالئل تشري إىل حتمية سيطرة  كل 
الحوثيني عىل مأرب وأن املســألة مسألة 

وقت ال أكرث .
املســيطر  اإلصالح   بتخابر حــزب 
عىل ما تســمى الرشعية اليمنية القائم 
مع الحوثيــني وتخادمهــم معهم عىل 

كيفية إســقاط 
محافظة  كامل 
بيدهم،  مــأرب 
يحســبون أنهم 
سيفلحون  بذلك 
إســقاط  يف 
فظتــي  محا
ة  شــبو
ت  مــو حر و
بيد الحوثيني فور ســيطرتهم عىل كامل 

محافظة مأرب .
بكل تأكيــد إن ســيطرة الحوثيني 
الحتمية عىل مأرب ســيكون لها أبعادها 
الخطرية عىل الجنوب يف حال سيطرتهم 
عىل شــبوة وحرموت التي ســتكون 
فقط بإعالن الرصخــة الحوثية من قبل 
املتواجدة  اإلخــوان  ميليشــيات  قوات 
بني  املبارشة  املواجهــة  وبالتايل  هناك، 
الحوثيني وبني قــوات املجلس االنتقايل 
الجنويب، وأيضــا أبعادها الخطرية عىل 
أصبح  حــال  يف  العريب  الخليــج  دول 
العرب  بحــر  مشــارف  عىل  الحوثيون 
،حيث سيكون مبقدور إيران تقديم كامل 

الدعم العســكري املبارش للحوثيني ومن 
ثم تحديق الخطر املبــارش عىل كل دول 

الخليج العريب .
وألن دولة اإلمــارات العربية املتحدة 
وقيــادة املجلــس االنتقــايل الجنويب 
الخطرية يف  األبعاد  يدركون مسبقا هذه 
حال اكتملت سيطرة الحوثيني عىل مأرب 
التي ســيتزامن معها نهاية ما تسمى   ،
الرشعيــة اليمنية ، لهذا فإن التعاون بني 
اإلمارات واالنتقايل ســيكون وكام كان 
من قبل سيبقى عىل أشده ، وهاهم عىل 
أهبة االستعداد يدا واحدة ضد ذلك الخطر 
تحرير  إىل  باستباقهم  الحويث  اإلخواين 
شــبوة ووادي حرموت من مليشيات 
اإلخــوان املتواجدة هناك قبــل إعالنهم 
أبناء شبوة  ، وسيكون  الحوثية  الرصخة 
املجلس  قــوات  ســند  هم  وحرموت 
االنتقايل الجنويب يف تحرير محافظاتهم 
إلدراكهم أن تلك امليليشيات املتواجدة يف 
إرهابية  ميليشيات  هي  إمنا  محافظاتهم 
حوثية تنتظر فقط أوامر إعالمهم بتأدية 

الرصخة الحوثية.

التظاهرات يف شبوة.. هل تكفي؟

سلطة شبوة اإلخوانية.. انتهاكات وفتن وتخادم مع اإلرهاب والحوثي

أبعاد سيطرة الحوثيين الحتمية ىلع مأرب

يعقوب السفياني

فتاح احملرمي

عادل العبيدي

أحمد احلـــامدي 

مـــاذا  
تنتظــــــرون؟!

نعم، مــاذا تنتظرون بعــد كل هذه األزمات 
واملعانــاة التي تعيشــونها وتتذوقونها بشــتى 
أنواعها السياســية واالقتصادية يف بلد منهك تم 
بيعه وإرخاصه يف سوق املزاد أمام العلن من قبل 
الذين تم توكيلهــم علينا - ال وفقهم الله - بعد أن 
ماتــت ضامئرهم وأصبحوا يتقاســمون الكعكة 
فيام بينهم والشعب يذهب إىل الجحيم، وكٌل يغني 

عىل لياله!
ماذا تنتظـــــرون؟ وما هذا الصمت العميق 
من قبلكم دون تحريك أي ســاكن وأنتم تفتقدون 
ألبسط مقومات الحياة، ال كهرباء وال ماء وال أمن 
وال مستقبل، تتجرعون أشد أنواع العذاب والتنكيل 
ويف وضع ال يحســد عليه وأنتم محرومون من 
أبسط مقومات الحياة وقد أصبحتم تتذيلون مرتبة 
الدول سياسيًا واقتصاديًا ورياضيًا بعد أن تعافت 
أفقر الدول وعادت للواجهــة بعد حروب وأزمات 

مرت بها وأنتم تذهبون  للوراء.
 مــاذا تنتظــــرون؟  وأنتم تتداولون سعر 
الرصف فوق  270 ريال سعودي بينام وصلت سعر 
الدبة البرتول فوق الـ12 ألف ريال ميني ناهيك عن 
املــواد الغذائية واالســتهالكية وغريها حدث وال 

حرج .
مـــاذا تنتظــــرون؟  من الحكومة ودول 
التحالــف أن تعمــل لكم وقد عجــزت عن توفري 
مرتباتكم األساســية الواجبة قبل كل يشء وهذا 
أول بند تم االتفاق عليه يف الرياض وقد دخلنا يف 
الشهر الثامن دون أي حلول لتلك الرواتب املتأخرة .

مـــاذا تنتظـــرون ؟  وأنتم قد تقسمتم إىل 
أشالء وذهبتم  يف عدة طرق ومنعطفات متفرقة 
وأصبحتــم ممزقني بــني هذا وذاك بــني مؤيد 
ومعارض لقد تلجمــت أفواهكم عىل هذا الوضع 
املزري بعــد أن أصبحت ثرواتكم تذهب يف أكراش 
الرسق والفاسدين وتذهب لغريكم  وأنتم بال رواتب 
وال مستقبل وال مأوى تتناحرون فيام  بينكم من 

أجلهم .
مـاذا تنتظـــرون؟ وأنتم تشاهدون الرثوات 
بشــتى أنواعها تهرّب أمام أعينكم ليتم تصديرها 
ويف عــز النهار ونهب إيــرادات البلد دون توفري  

الرواتب والخدمات األساسية. 
مـــاذا تنتظـــرون؟ من أشخاص ساكنني 
الفلل والفنادق تحت املكيفات وبعيدا عن الحروب 
واألزمــات بل يتــم رصف لهم الــدوالرات عىل 

حسابكم وأنتم يف سبات عميق.
مـاذا تنتظــــرون إذن بعد كل هذا؟ ألستم 
محتاجــني لثورة عارمة ضد الرسق والفاســدين 
واقتالعهم مــن جذورهم بعــد أن أصبحوا دون 
حسيب أور قيب أو خوف من الله ومراعاة الشعب 
املسكني الذي تعدا الشــهر الثامن دون رواتب وال 
يستطيع رشاء كيلو ســمك الذي فاق سعره الـ7 
ألف ريال؟ أمل تكونوا ذات ثروات مثينة ومتعددة؟  
ملاذا رضيتم بكل هذا الذل والهيانة وأنتم  الشــعب 
الكريم األعز؟ فامذا تنتظرون؟ أن متوتون ببطء؟!


