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كتب/ أحمد عمر حسني

 مــن أخطــاء مجلس األمــن الدويل 
وأعضائه الدامئني  بالذات هو حرص ملف 
الرباعية فقط ،يف حني كان  اليمن بدول 
من الصواب جعل الخمســة الدامئني هم 
املعنيون باعتبارهم أصحاب القرار الدويل 
والفيتو ورسم السياسات وتبعاتها دوليا، 
إضافة لــدول ذات ثقل وأهمية مثل أملانيا 
واليابان ودول ذات مصلحة بالغة األهمية 
من خالل موقع اليمــن والجنوب بالذات 
)بحر العرب وباب املندب واألخري هو مربط 
الفرس( مثل مرص مثاًل فقناة الســويس 
ســتترضر بوجود قوة إقليمية كإيران أو 

إرسائيل تهيمن وتتحكم باملضيق .
أوكل  بيــان من  نعود ملوضوعنا حول 
بأيديهم  األمن حياتنــا ومصرينا  مجلس 

وهــم الرباعيــة الدولية والــكل يعلمهم ويعلــم مقاصدهم 
وأالعيبهم .

انتفاضة شــعب الجنوب والذي تم شــن حرب إبادة عليه 
والرباعيــة ذاتها تدعم الحرب تلك مــن خالل دعمها للرشعية 
املنتهية واليتها واملخرتقة من التنظيم الدويل لإلخوان املسلمني، 
بيانها فيه من املغالطات والطبطبات الكثري ، وال يدعم شــعب 
الجنوب وال ينهي حرب الخدمات والرواتب بشكل حاسم وجدي 
ونهايئ، بل وال يتعهد تعهدا حازمــا وقاطعا وبوجود ضمناء 
عدول ومرجحني يف السياسة الدولية عىل األقل بحامية شعب 
الجنوب وحقه باالستفادة  من ثرواته وإنهاء حرب اإلبادة التي 

تشنها الرشعية اإلخونجية مسنودة بزعيمة التحالف .
 ال بــد  من رشوط لقبول عودة الحكومة والتي هي ســبب 
الحرب عىل الجنوب وهي املتســببة بتلك املأســاة وهي متتثل 
لتنظيم اإلخوان الدويل وال تعمل  عىل خدمة الشــعب  جنوبًا 
وشــامال إال بعض وزراء جنوبيني ربطــوا مصريهم حقيقة 

بخدمة الشعب ويعملون يف ظل غياب باقي الحكومة .

إن التعهد بنهاية الحــرب الخدماتية ودفع 
كل املســتحقات من رواتب متأخرة وعالوات 
موقوفة وكذلك إعادة تشــغيل املصفاة والتي 
أوقفها طرف لألســف هو يف هرم الســلطة 
واملنوط به حامية البلد والشــعب إال أنه تواطأ 
التخريبي خدمة ألســاطني  العمــل  يف هذا 
الفساد بينام مصفاة اإلخوان الدويل يف مأرب 
تعمل دون عراقيل وتبيع بســعر يختلف عن 
بقية األسعار يف عدن وحرضموت بل وشبوه 

املجاورة ملأرب .
إن  عىل الشعب أن يقف إىل جانب املجلس 
االنتقايل وعىل املجلس أن يضع رشوطا للعودة 
مرتبطة بنضال الشــعب الجنويب والذي عاىن 
ودفع أمثانا باهظة ليتحرر وإذا ببيان الرباعية 
الهزيل وغري الكفيــل بحل حقيقي ومن جذر 
املشــكلة السياســة أوال وثانيا االقتصادية ، 
الشعب ملربع  الغضب ويعيد  أن ميتص  يحاول 
الصفــر وينهي طموحات وغايات شــعب  دفع أمثان باهظة 

ليتحرر من هيمنة املركز املدنس بصنعاء أو مبأرب .
ال بد من وضع الرشوط والطلب من األعضاء الدامئني جميعا 
ومن أســميناهم ببداية املقال من أن يتواجدون بثقلهم إليجاد 
حلول حقيقيــة تتوافق وتطلعات  شــعب الجنوب بعيدا عن 
مرجعيات هي ســبب الحروب وهي عراقيل وليست مقدسات 
دينية وال كتابا منزال  ،بل هي صنع قوى نفوذ وأضغاث أحالم 

لبعض الشباب املشارك  بالحوار يف فندق  موفمبيك .
ال بد من اشرتاطات جدية وصارمة بداية  من جعل الحكومة 
املناصفة تلتزم بعدم التدخل بالشــأن  السيايس مطلقًا ،فهي 
يجب أن تخدم املجتمع فقط . والنصف الجنويب يجب أن يدير 
ملف الجنوب خدميا وتنمويا ،بينام النصف الشــاميل يختص 
مبعركة اســرتداد صنعاء والقضاء عىل الحــويث .أما الجانب 
الســيايس فيرتك لقيادات عليا من املتخاصمني مثل الرئاسة 
، واالنتقــايل ، والحوثيني فقــط وكل طرف يختــار فريقه 

التفاويض.

الحكومة يجب أن تتفرغ للخدمات والتنمية واألمن بنصفها 
الجنويب والنصف الشــاميل يتفرغ لهزميــة الحويث وليس 

لهزمية الجنوب .

محليات

األمناء / خاص :

هل ســقوط بيحان هو إعادة إلســقاط 
شــبوة أم ملســاومات أخــرى وضغط عىل 

التحالف لكسب أمثان أخرى؟
بعد خروج الحويث من عتق اشــرتط  عيل 
محسن لتحرير بيحان أن يستلمها أحد ألوية 
فرقتــه وملا مل يجــد من أهــل بيحان رىض 
أهلوا جهة  الدعم عن مقاومتها حتى  قطعوا 

مبواصفاتهــم  الســتالمها ليظــل يف بيحان 
»مســامر جحا الوحدوي« وهــذا ليس رًسا بل 
يعلمه أعيــان من بيحان قابلوا عيل محســن 
ورصح به عســكريون من بيحان وأكدته نتائج 

التحرير،
 فامذا يريد اإلخوان عيل محسن اآلن؟

يف االجتيــاح الحــويث األول لشــبوة كان 
محافظها الشــهيد أحمد عيل باحاج وكل أبناء 
شبوة يعلمون أنه منتٍم للتجمع اليمني لإلصالح 
وملا استشعر الخطر دعا الجميع يف شبوة ولبى 
دعوتــه الجميع لكن كل قــاوم تحت رايته ومل 
يشــرتط عليهم أن يدافعوا تحت الراية التي قدم 
الحويث وهي  ترفرف عىل مليشــياته وترفرف 

اآلن عليها.
 ماذا جد من إسقاط بيحان؟ 

قبــل أن يســقطها الحويث فقد ســقطت 
قبله برشوط عيل محســن لتحريرها أسقطها 
وسيســقط غريها فرعونية »مــا أريكم إال ما 
العمليات  التي يفرضها اإلخوان وغموض  أرى« 
العســكرية فيها واالســتعراض اإلعالمي غري 

املربر والتخبط العمليايت امليداين.
كيف ذابت مثانية ألوية متمركزة يف بيحان؟ 
ملاذا سحبوا القوات الخاصة منها قبيل االجتياح؟ 
أين قوات أمن الطرق وأمن الرشكات؟  أين زبيج 

التي  الدولــة  مؤسســات 
ليؤسسوها  شبوة  أسقطوا 
حســب  املليشــيات  بــدل 

زعمهم؟
وليس  الفرس  مربط  هنا 
الزبيج اإلعالمي، أســقطها 
الشبواين  النســيج  خلخلة 
منذ االجتيــاح اإلخواين يف 
أغســطس 2019م وتنميط 
الجنوب  اســتقالل  مرشوع 
بأنــه العدو الــذي يتضاءل 
فجاءت  الحــويث  أمامــه 
العسكرية  الكارثة  مقدمات 
بسيطرة الحويث عىل جبهات 
وطيلة  القندع  ثــم  البيضاء 
أو يزيد وهــو يعيد  شــهر 

حشــد قواته ، فعسكريا فإن الرد  االسرتاتيجي 
من ســلطة اإلخوان الحاكمة يف شبوة لحامية 
بيحان يكون إما باسرتداد القندع أو وضع حزام 
قوي مينعه من الوصول ملــا بعدها لكن مل يتم 

هذا وال ذاك.... ملاذا؟
  ويف الجانب السيايس والوطني لو صدقوا 
يف شــعار »شــبوة للجميع« وأن الحويث عدو 
للجميع فالواجب دعــوة الجميع ملواجهة عدو 
الجميع وتأجيل الخالفات لكن مل يتم ذلك ..ملاذا؟

ليــس مطلوبا مــن محافظ 
شــبوة أن يذهب إىل بيحان بعد 
السليم وتخوم  الحويث  أن وصل 
وادي »أره« فذلــك عمــل  فيه 
من االســتعراض أكرث مام فيه 
من الدهاء العســكري ومع ذلك 
فإنها شجاعة فردية منه تعطي 
معنوية ملقاتليه  كان الواجب أن 
يذهب إىل بيحان ليلة ســقطت 
نقل  عشية  األقل  عىل  أو  القندع 
السجناء من سجون بيحان فقد 
ُنِقلوا قبل احتالل الحويث لبيحان 
فنقلهم  أيــام  عرشة  من  بأكرث 
مؤرش من مؤرشات الســقوط! 
القوات  ســحب  مؤرشاته  ومن 
الخاصــة املتمركزة ثــم ذوبان 
مثانية ألوية مســامها العسكري محور بيحان  
فتلك مؤرشات ال لبس فيها أن بيحان ستسقط.

 الواجــب أن يدعو كل طيف شــبوة ويعلن 
الدفاع عنهــا واجب عىل  التصالح فيهــا وأن 
الجميع ، لكن الجميع ليسوا ملزمني بأن يقودهم 
الحاكم العســكري الشــاميل الذماري »نارص 
أن تظل مربوطة بصنعاء  الذي يهمه  الذيباين« 
ويهمه امتيازات »17000«  رتبة عسكرية عليا 
ألهــل ذمار يف الجيش اليمنــي أكدتها تقارير 

الوطني، وغري ملزمني  مقدمة ملؤمتر حوارهم 
أن تقودهم القوات الخاصة وال التدخل الرسيع 
...إلخ من مســمياتهم ما بعد اجتياح شبوة ، 
سيدافع عن شبوة أبناؤها وقد دافعوا عنها عام 

2015م ورايتهم معلومة ومعروفة.
وبدال من ذلــك لجأوا للهنجــامت والزبيج 
والزفيــج والتصنيف الفــايض لتكميم األفواه 
بالتهديد والوعيد وإلقاء مسؤولية فشل اإلخوان 
عىل االنتقايل وهو ُمَحارب ومقيص ومهمش 
ومطارد ال يســتطيع أن يعرب عن رأيه يف قرية 
نائية إال وقمع مليشيات اإلخوان حارضا بحدها 
وحديدها ، ومــع هزميتهم جعلــوا االنتقايل 
خصام  يفــوق الحــويث وســلطوا إعالمهم  
وهذيانهم يف شــبكات التواصــل االجتامعي 
ضده وإذا ما رد عليها أي كان لتوضيح أســباب 
االنتكاسة لتقييمها أو نقل خرب ميس منطيتهم 
اإلعالمية املفروضة  جعلوا ذلك موقفا رســميا 

معاديا وشامتا  للمجلس االنتقايل.
املســامرات  محل  حلت  التواصل  شــبكات 
التي اشــتهر بها العرب والنــاس فيها تتناقل 
األخبار ســواء بصدق أو كذب أو افرتاء أو أمانة 
أو زبيج كل ذلك من ســامت رواد التواصل لكن 
الواقع عــىل األرض يصّدقها أو يكّذبها  »فناقل 
الكفر ليس بكافر« وناقل انتصارات الحويث أو 
أخباره ليس بالرضورة حويث« وليس بالرضورة 
متشفي لكنه الزبيج والفشل يف الرد، فاملنطقي 
أنه لو كانت األخبار كاذبة فإن الواقع سيكذبها 
ولن يحقق الزبيج اإلعالمي وال وسائل التواصل 
نرصا غري موجود عــىل الواقع وال هزمية غري 
موجــودة فمن مل يعجبه الــكالم يف التواصل 
االجتامعــي يتجــاوزه أو يحمل ســالحه إىل 
الجبهة ويســاهم يف تغيري معــادالت الواقع 

املؤمل للجميع.

األمناء/خاص:

أصدر الكاتب والشــاعر الجنويب محمد سعيد الزعبيل 
ديوانه الشــعري الثاين )حب الوطن( واملتضمن يف دفتيه 
١١٥ قصيدة مفهومة يف ١١٥ بابا يستطيع القارئ الدخول 

عــىل كل قصيدة 
 ، رقمهــا  مــن 
حيث يبدأ الديوان 
حب  بقصيــدة 
الوطــن وينتهي 
ختامــا بقصيدة 
بالوفاء  الوفــاء 

واجب.
ز  ميتــا و
الشاعر  الشــيخ 
يف  الزعبــيل 
الشــعري  نظمه 
للجنوب  بالوالء 
بني  الجمع  وكذا 
والشعر  الكتابة 

معا .

من اأ�سقط بيحان؟ وملاذا؟

بيان الرباعية وحماولة اإعادتنا اإىل نقطة ال�سفر
ديوان )حب الوطن(.. جديد 

الكاتب وال�ساعر الزعبلي


