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آراء

يف اجتيــاح 2015 كان محافظ شــبوة 
إخوانيا، هو الشــهيد أحمد عيل باحاج، وقد 
اســتدعى رحمه الله كل فئات املجتمع وقال 
شــبوة ســتتعرض لالجتياح والكل مسؤول 
عنهــا، فنهضــت املقاومــة الجنوبية، ومل 
يفرض عليهــا علم الوحدة ومل يفرض عليهم 
شامليني يقودونهم ألن الشامليني يف محور 
عتق وألويته إما استقبلوا الحويث بالتعاشري 
بيتــه، فكانت  انســحب إىل  والكريم منهم 
شــبوة جبهة مقاومة يف بيحان يف السليم 
يف الصفــراء إىل مرخة ثم مفــرق الصعيد 
ووادي صدر وقرن السوداء والعرم والعمليات 
النوعية التــي نفذتها املقاومة يف عتق ويف 
طــرق التموين، وكانــت املقاومة املجتمعية 
داخل عتق  وخارجها حيث قاطعت كل الفئات 
املجتمعية وجودهم يف عتق وكانت األسواق 

شبه مشلولة بعصيان مدين.
وجود باحاج - اللــه يرحمه - وااللتفاف 
للرأس  العــداء ليس  أن  حوله حينها يؤكــد 
الجنــويب اإلخــواين الذي يقــف عىل قمة 
املحافظة طاملا وهو ال يجعل املحافظة وعاء 

ملرشوعه.
ماذا تغري اليوم؟

هذا الســؤال يجب أن تجيب عليه سلطة 
األمر الواقع اإلخوانية يف شبوة.

مــن أوصل شــبوة إىل هــذه الحال من 
التفكك أمام الخطر الحويث؟ 

األمر  محافظ 
اإلخواين  الواقع 
من  أعيانا  دعــا 
ملناقشة  شــبوة 
الحالــة وأغلــب 
قاطعوا  أعيانهــا 
بيان  وأكد   اللقاء 
السلطة أن األعيان 
بالدفاع  التزمــوا 
املحافظة..  عــن 

إذن أين االستعدادات؟ ال يشء!
إذن فاللقاء ولد ميتا بل أرادت له ســلطة 
األمــر الواقع اإلخوانية هــذه الوالدة ليكون 
لرفع العتب فقط حال تسليم شبوة ثم القول 
إن مســؤولية الدفاع عن شــبوة مسؤولية 
الجميع وإن ســلطة األمر الواقع اســتدعت 
طيف شبوة و..و..و..إلخ وأن الكل انخذل وأن 
ال طاقة لنا ألن العامل يريد رأس اإلخوان...إلخ 
من املربرات التي سيســوقونها حال تسليم 

شبوة.
عدم التفاف شــبوة حول ســلطة األمر 
الواقع اإلخوانيــة يؤكد أن العداء ليس للرأس 
املحافظة  قمــة  عىل  يقف  الــذي  الجنويب 
مهام كان انتــامؤه بل للمرشوع الذي يجعل 
املحافظة وعاء له، وهــذا الفرق بني باحاج  
اإلخواين وســلطة األمر الواقــع اإلخوانية 

الحالية.
الواقع  االنتقايل عرض عىل سلطة األمر 
اإلخوانيــة وقدم تنازالت مــن أجل مصلحة 
الواقع  شبوة والدفاع عنها لكن سلطة األمر 

اإلخوانية شبوة رفضت، ملاذا؟

إذن هــذا هو معنــى االتفــاق الحويث 
اإلخــواين بحد ذاته ، قد يحتاج اىل وســيط 
إيقاعاته  يقود  "مايســرو"  إقليمي/دويل 
وقد ال يحتاج خاصــة  عندما يقوم اإلخوان 
الداخلية يف شبوة وينقلون  بتشتيت الجبهة 
اإلرهــاب إىل الجنوب ويغزونــه ويطردون 
النخبة ويسجنون النشطاء ويدمرون معرض 
الشهداء ومينعون أي حراك إال وفق منطيتهم 
"ما أريكم إال ما أرى" ويرفضون أي تعاون إال 
العدو وهو يجوس  خلفهم وبرشوطهم لصد 

ديار شبوة.
مرة أخرى: ماذا يجري يف شبوة؟ ما هي 

آفاقه؟
يشء ما غامض مريب مخيف يجري يف 
شبوة يقوده اإلخوان، فسلطة األمر الواقع ال 
متلك قرارها فقد ســقطت بيحان وكانت آخر 
من يعلم ورغم ذلك تقــوم بالدور بكل برود 
تنسحب تشــتت ترفض...إلخ، وتؤكد قرائن 
سوء االســتعدادات العسكرية  وسوء العمل 
الجدي لشد اللحمة الوطنية يف شبوة وتؤكد 
أنها تنفذ اتفاقا مــا إخوانيا حوثيا بأن يظل 
اإلخوان يف زاوية محصورة يف مأرب ليكون 
لهم موقع ما يف مفاوضــات الحل النهايئ 
هذه الزاوية ليســت بحاميتهم بل بتوافقات 
إقليمية وأن يقّدم اإلخوان تســهيالت استالم 
وتســليم حيثام وجدت لهم قوات أو سلطة 
أمر واقع يف الجنوب وهذا السيناريو يتضح 
يوما بعد يوم من ردة فعل سلطة األمر الواقع 
يف شبوة وتعاملها املثري مع مجريات أحداث 
االجتياح منــذ وصل الحــويث القنذع حتى 
جعلهم مكشوفني يف "ظليمني " وما بعدها.

الورقة األوىل:
ما زال بعض الربويني الذين تحصلوا 
عىل عقود ســكنية أصليــة يف إطار 
الجمعية الســكنية للربويني يف العام 
يتم  مل  2020/2019م  املايض  الدرايس 
متكني أو تحديد موقع ومساحة البقعة 
التي تضمــن من خاللهــا مالك العقد 
الترصف يف بيعها أو بنائها يف ظل عدم 
معرفة تقسيم املســاحة األرضية التي 
والشــخص  األرضية  خصوصية  تحدد 
البيانات  يعرف  أن  ينبغي  الذي  الربوي 
القانونية للعقــود األصلية يف حني ما 
زال البعض ينتظر منذ إنشــاء الجمعية 
السكنية استالم عقودهم األصلية حتى 
هذه اللحظة، األمر الذي يفرض حصول 

املتبقني  هؤالء 
وما زال الجميع 
ويتعشم  ينتظر 
العقود  برصف 
وإعطاء كل ذي 
حتى  حقه  حق 
البعض  يظن  ال 
بأن مــا يجري 
من  هوشــلية 

قبل الجمعية.
الورقة الثانية:

ملاذا ال يطالب املعلم يف عدن بإنشاء 
صنــدوق للتكافل )التأمــني الصحي( 
وفقا إلجراءات العالج يف املستشفيات 
الخاصــة وهو الضامن من اســتقرار 
صحة ومعيشة املعلم ، رشيطة أن ترفع 

نسبة املساهمة املالية للمعلم.
 يف الحقيقــة هنــاك العديــد من 
عن  راضني  غــري  واملعلمني  الربويني 

صندوق  لــدى  يعملون  الذيــن  خدمة 
يومنا  حتى  للربويني  التابــع  التكافل 
هذا، فالكثري اســتاء مــن ترصفاتهم 
املعلم  يخــدم  ال  أصبح  الــذي  الرعناء 
وهناك أيضا تالعبات بالتقارير واملبالغ 
املخصصــة ملن ميتلك تقريــرا طبيا أو 
يجري عملية جراحية وتعطى له مبالغ 
هزيلة متنع دخول خجل أو اســتحياء 
بينام يضطر املريض أخذها وهو مذلول 
أو مهان أجربته الحاجــة للمبلغ بينام 
املعلم  لتأمني  لو تأسس صندوق خاص 
الوقت  لكان وضعــه اآلن أفضــل يف 

الحايل.
نرجو دراســة املوضوع والبحث عن 
مخارج تضمن عالج املعلم وفق إجراءات 
وأهل  قانونية ووثائــق وتقارير طبية 
مكة أدرى بشــعابها يف وضع مداميك 
تســلم ســالمة وصحة املعلم من دون 

تكاليف أو تعقيدات عقيمة.

 ما من شك أن ارتفاع األسعار أثرت 
عىل رشيحة واسعة من املجتمع، وبات 
الكثري من محدودي الدخل غري قادرين 
عىل رشاء الســلع الرضورية وأصبحوا 
ســعر  لتدين  نظرا  املجاعة  حافة  عىل 
الريال أمام العمالت األجنبية فراتب الفرد  
الذي يحصل عىل 70000 ريال مبقدوره 

الحقري  الراتب  بهذا  دقيق  رشاء كيسني 
الحاجات الرضورية كزيت  فقط وبقية 
..إلخ ال يستطيع رشاءها، هذا  والشاي 
املدن  سكان  أما  الريف  لسكان  بالنسبة 
فحياتهم جدا صعبة إذ ال يســتطيعون 
حتى تســديد فاتورة الكهربــاء واملاء 

ناهيك عن القوت الرضوري.
لقد بلغت نســبة الفقر حوايل %70 
املنظامت  إحصائيــات  حســب  وأكرث 
تلقي  ال  املوقرة  إن حكومتنــا  الدولية. 

يوم  االجتامعية فكل  املشكلة  لهذه  باال 
ميــر والريال يراجع حتــى وصل إىل 
الحضيض، فالحكومــة والبنك املركزي 
مل يحركون ساكنا ونسوا مهامهم تجاه 
الشعب الفقري ألنهم باألساس منعمون 
يف فنادق الرياض يســتلمون رواتبهم 
هذه  تفيق  فمتــى  الصعبة.  بالعملــة 
للشــعب  خداما  أنهم  وتدرك  الحكومة 
وليس العكس؟ اللهــم إين بلغت اللهم 

فاشهد.

ماذا يجري يف شبوة؟ شبوة إلى أين؟

ورقتان مهمتان عن الجمعية السكنية للتربويين والتأمين الصحي للمعلم

ارتفاع األسعار يقصم الظهور

صالح علي الدويل باراس

عبدالعزيز الدويلة

محمد العبادي

باسم الشعبي

شبوة.. حشد 
الجهود استعدادا 
لمعركة جديدة 

يواجه الجنوب تحديا جديدا ومثريا، وهو محاولة 
الحوثيني مامرسة لعبة الغزو من جديد عرب محافظة 
شــبوة النفطية االســراتيجية، وهذا ما حدث قبل 
أيام يف مديريات بيحان، وعســيالن، وعني، حينام 
أفسحت قوات الرشعية واإلصالح هناك الطريق أمام 
بدون  املذكورة  املديريات  احتالل  املليشــيات، إلعادة 

مقاومة تذكر.
الجنوب يأيت ضمن  الذي يواجهــه  التحدي  هذا 
جملة تحديات كبــرية يراد محــارصة الجنوب بها 
قبل إســقاطه يف أيدي املحتلني الجدد القادمني من 
الشامل، والذين يختلفون أمام اإلعالم، ويتفقون يف 

الرس عىل التهام الجنوب من جديد.
ويف ظــل أجــواء التوتر املخيمة عىل املشــهد، 
واســتمرار محاوالت استفزاز الجنوبني، فإن الدعوة 
إىل حشــد الجهود عىل كافة املستويات يف الجنوب 
تبدو من األهمية مبكان ملواجهة ما يحدث يف شبوة، 
إذ من األهمية أن يستجيب الناس لدعوة االنتقايل يف 
هذا السياق، والتي جاءت لتربهن أن التحديات ليست 
ســهلة، وأن املعركة قادمة المحالة، بعد انكشــاف 
قوات الرشعية واإلصالح عىل حقيقتها، والتي سهلت 
دخول الحوثيني لشــبوة الســتثامر الوضع الجديد، 
لفتح جبهات جديدة للحصول عىل الدعم العسكري، 

واملايل، ملواصلة تجارتها، ومتاجرتها، بالدم اليمني.
تقول املؤرشات إن قوات الحويث التي دخلت ايل 
شــبوة تعرف جيدا حجم قوات الرشعية، واالصالح، 
ومــدى قدرتها عــىل املقاومة، وقد خربت فشــلها 
يف عديــد جبهات، لذا فهي غري مكرثة ملا تحشــده 
الرشعية عــرب االعالم، حيث تحولــت معركتها عرب 
وسائل التواصل االجتامعي فقط، دون ان تقدم شيئا 

يف ميدان املعركة الحقيقي.
ومن هذه الزاوية تخىش قوات الحويث من قبائل 
شــبوة اذا ما التحمت باملقاومة والقوات الجنوبية، 
وهــذه األخرية تنتظر الفرصــة لدخولها ايل معركة 
شــبوة، لتحرير ما ســيطرت عليه املليشيات خالل 
االســابيع املاضية، والقيام بتحرير املناطق املحتلة، 

وإعادتها للجنوب املحرر.
ويطالب عدد كبري مــن املنخرطني يف املقاومة 
الجنوبية برسعــة تنفيذ توجيهات املجلس االنتقايل 
الرامية إىل حشــد كافة الجهــود الجنوبية، وفتح 
املعســكرات امام املقاومني الجنوبني، للدخول عىل 
خط املعركة بصورة رسيعة، ومنظمة، ملا من شــانه 
التوسع  قطع الطريق امام املليشــيات الحوثية من 
صــوب باقــي مناطق شــبوة، او االتجــاه صوب 
حرضموت، واملهرة، والعمــل عىل كرسها، واعادتها 

من حيث اتت.
الدفاع عن  فشلت قوات اإلصالح، والرشعية، يف 
الجوف، وفرضة نهم، وعدد من مديريات مأرب، التي 
سقطت بيد املليشيات وعجزت إىل اآلن عن تحريرها، 
لذا فهي غري مؤهلة للدفاع عن شــبوة، وحرضموت، 
واملهرة، بل انها تجيد توظيف املعركة الستدرار امول 
اململكة، وبقاء قيادة الرشعية يف املشهد وقت اطول، 
حيث قالت دوائر غربيــة إن هادي يعمل عىل إطالة 
املعركة لالســتمرار وقت اطول يف الحكم، وهذا ما 
املجلس  الجنوبية، ومــن خلفها  املقاومــة  ترفضه 
االنتقايل، الذي دعا لحشــد الجهود لتحرير شــبوة 
خوفا من تحويلها لورقة تربــح بها الرشعية عىل 

حساب معاناة السكان، وأمن الجنوب.
ومــن املؤكد أن دخــول القــوات الجنوبية عىل 
خط املعركة يف شــبوة، سوف يغري موازين املعركة، 
وســيعمل عىل إضعاف املليشــيات الحوثية، ورمبا 
يقودها ذلــك إىل هزمية محققــة، وهذا يصب يف 
صالح قوات الرشعية يف جبهات أخرى ال سيام يف 
مأرب، لكن قوات الرشعية ترفض حتى اآلن السامح 
للقوات الجنوبية بالدخول إىل بيحان وعسيالن، لبدء 
معركتها مع الحوثيني، وهذا يف تصوري أن الرشعية 
تريد استثامر املعركة هناك ضمن تجارتها الرابحة يف 
الحرب، وهذا ال بد وأن يدفع االنتقايل بحســم الجدل 
حول معركة شــبوة، وإعالن دخولهــا مهام كانت 
التحديات، ال سيام وأن هناك توجها شعبيا كبريا يف 
الجنوب يطالب بحسم معركة شبوة ومنع الحوثيني 

من التوسع جنوبا.


