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كتابات

ترص قوات اإلخوان يف محافظة "شبوة" 
عىل تعرية نفســها بنفســها، وتذهب إىل 
للمحافظة  إســقاط حقبة ومرحلة حكمها 
بخطوات رسيعة غري مدروسة تهرف بها إىل 

قاع الدرك األسفل من السقوط املدوي.
تحشــد قواتهــا وكل طاقاتها مبختلف 
العــدة والعتاد العســكري، وترسع مهرولة 
نحو تصويب أفواه بنادقها نحو "املسلمني" 
من العزل أصحاب الحقوق واملظامل املرشوعة 

والحقوقية ذوي الصدور العارية.
حشــود من الجنود واألطقــم املدججة 
بالسالح الخفيف واملتوسط تقتحم مخيامت 
االعتصامــات الســلمية يف مديرية رضوم 

املطالبة بلقمة العيش والحياة الكرمية .
مخيم االعتصــام يف مديرية رضوم أثار 
يف قوات فاتحي أغسطس الغرية والوطنية، 

حميتهم  واستفز 
هــم  ئر ضام و
تهــم  نخو و
 ، "القتاليــة" 
رجولتهم  ونفري 
األرض  الدفاع  يف 

والعرض.
ما  البلية  رش 
يامن  يضحــك، 
تركتــم نفــري " 
بيحان " وأرسعتم 
إىل خيمة اعتصام  
ومداهمة واقتحام 
مواطني البطــون الخاوية. يشء يدعو إىل 
واالستهزاء  والسذاجة  والسخرية  االشمئزاز 
الصفوف  مقدمة  ترتكون  عندما  واالستهتار 
واألمتار القليلة التي تفصلكم عن "الحويث" 
، وتديــرون ظهوركم لــه وتتوجهون نحو 
والتعبري  الحريات  قمع  صوب  الرياح  رسعة 
عن الــرأي ونقل معاناة الشــعب يف خيمة 

اعتصام!
مهزلــة وأضحوكة الزمــان واملكان أنتم 
يا "إخوان" شــبوة، الحويث ميرح ويشطح 
وينطح، واشــتغل جدران  بيحــان بالطالء 
"األخــر"، وأنتــم ال هم لكــم غري طيل 
"اللحاء" باللون األخر واقتحام ومداهامت 
املنصات الخشــبية وخيــامت االعتصامات 

السلمية.
تذكروا جيدًا أن رضوم ليســت "بيحان" 
الصغرى, وأن مخيــم االعتصام ليس ثكنات 
واعلموا  "الحوثيــني"،  ومربض  ومضاجع 
وأنتــم تعلمون ذلك بــأن ثــورة "الجياع" 
والحقــوق والحريــات واملطالبــة بالعيش 
الخاوية  البطون  وصفــري  الكرمية  والحياة 
باللون  اللحاء  ليست دهن "الجدران" وصبغ 
األخر ومولد نبوي رشيــف، بل هو زلزال 
بقوة شديدة يرب ويؤرق مضاجع عروش 
حكمكم ويهدد ما تبقي من أشــالء وحطام 
بقائكم، فخيمة اعتصام يف رضوم  ليســت 

مضاجع الحويث يف بيحان يا إخوان.

كم هي املــآيس واألحزان الكثرية التي جرتها 
الحرب املســتمرة واملشــتعلة يف مناطق اليمن 
املختلفة عىل املواطــن, وكم هي اآلثار واألحداث 
التي خطت بها هذه الحرب ورسمتها عىل مشاعر 

وأجساد الكثري من البرش.
فاملواطــن العادي هو مــن يقايس ويعاين 
ويالتها, الذي تتقطع السبل أمامه ويكون فريسة 
سهلة لقسوتها ومآســيها عليه, فام بالك بفتاة 
معاقة ابتالها الله بإعاقة حركية والتواء بالعمود 
الفقري وبأمراض كثرية ال تفارقها, فتاة عجزت 
أمام الظروف الصحية واملعيشية  وانهارت قواها 
القاسية املحيطة بها, ومل يبَق لها إال إميان قلبها 
بالله ســبحانه وتعاىل أنه لن يتخىل عنها, فتاة 
جــل حياتها املداومة عىل زيارات املستشــفيات 
وتعاطي العالجــات, لدرجة أنهــا ملت وأصبح 

البقاء أو ترك هذه الدنيا ال يهمها كثريا.  
وبعــد عناء وتعب الســنني وهي تبحث عن 
العالج,  نصحها دكتور "ال تتعبي نفسك هنا باليمن, 
إذا تبقــى يشء بيدك احزمي أمتعتك وســافري 

تجدي  وعىس  لعل 
ضالتــك هنــاك", 
يتبَق  مل  والحقيقة 
لهــا  يشء  لهــا 
باعت  لقد  ولذويها, 
كل مــا متلك بحثا 
عن شفاء كان بعيد 
األعوام  خالل  املنال 
وألصالة  املاضية,  
اليمن البسطاء  أهل 
ونبلهــم وكرمهم, مل يبخلــوا ويتخلوا عنها ومل 
يرتكوها فريسة سهلة ملرضها وأحزانها, الحقيقة 
التي أســعدت قلبها وفجرت ينابيع األمل فيها, 
بعد إهامل وتجاهل متعمد لها حيث مل ينظر لها 
املسؤولون وقيادات وجهات صحية يف صنعاء, 
ألنهم بنظرهم ال تســتحق أي دعم ومســاعدة 
باعتبارها معاقة ومــن أرسة فقرية, وهذا كان 

األقىس وما زاد أملها ومعاناتها النفسية.
 وبفضــل الله ثم بتعاون أهــل الخري معها, 
فرض وطلب منها لتحقيق حلمها وســفرها أن 
إجراءات  الجواز واستكامل  تنزل إىل عدن لقطع 
السفر, وهي مل تزور عدن من قبل ومل تعرف أحدا 
فيها, إال شــخص واحد معاق بشلل رباعي وعرب 

وسائل التواصل االجتامعي فقط, جمعت بينهام 
هّم اإلعاقة املشرتكة ومعاناتها.

قالت له: ســأنزل لعدن قال : أهال وســهال 
وأمتنى مساعدتك, إمنا تعريف أين معاق ال أخرج 
من منزيل إال نادرا, قالــت : أعرف, إمنا ليس يل 
بعد الله إال أنت بعدن, واإليجارات مرتفعة وظريف 
ما يسمح أســكن بالفنادق, قال لها تفضيل عىل 
الرحب والســعه بداري,  وأرســل من يستقبلها 
ومرافقيها، وثاين يوم اتصل بقريب له ليأخذهم 
للهجرة والجــوازات للمعاملة وبعد أســبوع تم 

سفرها للخارج.
والقيادات  املســؤولني  أين  الســؤال:  وهنا 
يهمهم  ومن  املعاقني  وصنــدوق  الصحة  بوزارة 
األمر, الذين تخلوا عن أداء الواجب وغاب الضمري 
اإلنســاين يف تعاملهم مع تلك املعاقة وغريها؟ 
أليس مبقدورهــم أن يقدموا لها ما تســمح به 
إمكانياتهم وصالحيتهم, وأن يكونوا مثل زميلها 
املعاق الجنويب األصيل الذي هو بأمّس الحاجة ملن 
يســاعده, إال أنه أىب أن يتفرج ويتخىل عنها يف 
ضيقها وشــدتها؟ أال يحسون بالذنب والتقصري 
تجاه مثل هكذا حالة إنســانية ومرضية؟ اللعنة 
والعار ملن كان السبب واملستفيد يف هذه الحرب 

واستمرارها.

لقد اســتصغر قلمي اليــوم وصف حالة 
الغالء مبوجة الغالء، كام اعتاد يف الســابق، 
وذلــك ألن حجم الغــالء قد فــاق وتجاوز 
ارتفاع املوجة، فهو ومنذ فرتة زمنية ليســت 
بالقليلة، يف تصاعد مســتمر قفز به بعيدا 
عــن ارتفاع املوجة، لذا فهو اليوم، يســتحق 
وبجدارة وصف ولقب تســونامي الغالء، بعد 
أن أحدث زلزاال مرعبا يف نفوس الناس وأربك 
حياتهم، فهم ميضون يف كل صباح ومساء 
الغذائية  واملواد  البضائع  األسواق ويرون  إىل 
املعروضة وبشكل جذاب، ومع ذلك يخيل لهم 
بأنها ليســت معروضة بل محبوسة ومكبلة 
بالقيود واألغالل، فيجدون ألسنتهم قد عجزت 

عن طلبها !   
وحســب تصوري ال توجــد دواٍع لرشح 
مســتفيض لحدة غالء األسعار وانعكاساتها 
القاســية عىل حياة الناس املعيشية، رغم أن 
ذلك من املمكن أن يعكس صورة مؤثرة، ومع 
ذلك يراودين إحساس قوي بأن تلك الصورة لن 
تسهم يف تحريك ضمري السلطة، وبالتايل لن 
تدفعها لخوض الصعاب واســتنفار طاقاتها 
من أجل إزاحة بالء الغالء عن كاهل شــعبها، 
وذلك لســبب بســيط وهو أن السلطة لديها 

جميــع الصــور 
واملحزنة  املؤثــرة 
ما  كل  وتعــرف 
العباد،  يقاســيه 
وما آلت إليه عملة 
البالد، فذلك الواقع 
املر صار مكشوف 
مــرأى  وعــىل 
السلطة  ومسمع 
املوجــودة يف الداخل أو يف الرياض، وكذلك، 
تعلمه قيادة دول تحالف دعم الرشعية الذي ال 
الشعب ويتغافل عن واجب  أن يعفيها  ميكن 
تحملها جــزءا من املســؤولية، فالكل عىل 
اطالع دقيــق ودراية جيدة بكل األمل والعذاب 
الذي أحاط بحياة الناس، ومن جوانب عديدة، 
وأهمها وأشــدها صعوبة هو ضغط قساوة 
الحياة املعيشــية عىل املواطن البســيط من 

جراء السقوط املهني للعملة املحلية.
لقد طغت قضية انهيار العملة عىل كارثة 
الحرب التي هي األســاس يف كل بالء أصاب 
الشــعب، ومع ذلك فالخطــورة التي تحيق 
بانهيار العملة تكمن يف كونها مصدرا لوجع 
شامل حل عىل جميع أبناء الشعب، لذا ينبغي 
أن تحتل هذه القضيــة الصدارة وتكون عىل 
رأس األولويات، فهي تضع رئيس الجمهورية 
الجنويب  االنتقــايل  واملجلس  والحكومــة 

املشــارك يف الحكومة عىل املحك، فالوضع 
اليوم مأساوي بدون أدىن شك.

لذا ليس من الســهل اليوم االستمرار يف 
الوضع  الطــرف عن  املريب، وغض  الرتاخي 
املنهار،  املايل  والوضــع  املرتدي  االقتصادي 
الذي فاقم صعوبة حيــاة الناس وجلب لهم 
الصعبة  املعيشــية  فالحالة  وأرضار،  كوارث 
التي يجابهها املواطن البســيط ال ترس العدو 

قبل الصديق.
وال أعتقــد أن مناقشــة هــذه القضية 
يف االجتامعــات والخــروج بترصيحات أو 
تهديــدات، ممكن أن تفــي باملطلوب، إذا مل 
تلحق بعمل جاد ومعالجات واسعة وصحيحة 
تضع حــدا لهذا التدهــور الخطري يف قيمة 
الشديد يسلك  اليوم ولألسف  فالريال  العملة، 
طريق التاليش والذبول، فلم يحسب رياال بعد 
أن بلغت قيمته الحقيقية بضعة فلسات، وذلك 

مبقارنته بسعر ريال ما قبل الحرب !
ويف األخري يبقى األمل يف السعي الحثيث 
ومشاركة جميع األطراف مبا فيها قيادة دول 
التحالف، واتخاذ اإلجراءات العملية الصارمة، 
لحفظ  الضامنة  واملحاســبة  الرقابة  وفرض 
املال العام، فال وقت للجمود، حتى ال يتجاوز 
هذا األمر كل الحــدود، فقد قارب بلوغه حدا 
غري معقول، وهو التسبب يف انفجار شعبي 

ال يحمد عقباه.

بيحان ليست داخل )مخيم اعتصام( يا إخوان..!

مآسي الحرب ىلع املعاقين

تسونامي الغالء طغى ىلع كل بالء

عبداهلل جاحب  

جهاد عوض

 عبداهلل ناصر العولقي

عبداهلل الصاصي

مقاومة الضالع وصلت 
الفاخر وفي شبوة 

الشرعية تستقبل الحوثي 
بالمباخر!

للشجاعة واإلقدام مقياس ورقم قيايس 
وصلت لذروتــه صناديد من جهابذة الضالع 
التي  البطولية  املالحــم  هــي  كم  امليامني، 
سطروها، كم هي الدروس يف الحفاظ عىل 
عزة وشــموخ الوطن التي يرسلها املقاتلون 
من جبهات الرشف يف الضالع إىل الرشعيني 
يف شــبوة املنبطحني أمام قــوات الغازي 
الحــويث وهم يســتقبلون عدوهم بالورود 
مبتهجني رافعــني املباخر ،والكل يعلم يقينًا 
إمنا يعد لهم عدًا وسيفنيهم جمعًا وفردًا فردا 
عندما يسيطر وبعد أن يهدأ الوضع العسكري 
،وهكذا هم من ال ميتلكون الشجاعة والقرار 

،حتى موتهم مرهون بيد غريهم.
متــى تتحــرك الغرية عــىل الوطن يف 
األجســاد أم أنهم خشــب مســندة ألرواح 
نخل  كأعجاز  لتجتثها  العاصفة  تنتظر  فيها 

منقعر؟
مباذا نســمي من ينتظر عدوًا غاشــام 
أن قىض  بعــد  تاريخــه ومنهجه  معروف 
التــي قامت ضده  عىل ثورة 26 ســبتمرب 
باســم الجمهورية؟ هل تظنون يا رشعيون 
التعايش  قادرون عــىل  أنكم  دســتوريون 
مع من يختلــف معكم يف املعتقدات الدينية 
والدســاتري الدنيوية؟ تبًا لكــم طاملا وأنتم 
مغيبون يف أذهانكــم ،أن االثنا عرشية يف 
كربالء وأصفهان هي من توجه مليشــيات 
الحويث ،اليوم الحــويث ليس حويث صعدة 
الذي تعرفونــه ،نعم إنه الحويث الذي تجاوز 
تلــك املرحلة وارتقى عرب ســالمل إيران إىل 
مرتبــة االثنا عرشيــة التــي ال تجيز لكم 
الوصــول للمناصب ألن أصحابها معروفون 

وهم املقربون وإن كانوا من الجهلة .
ليس يل توضيح أكــر من هذا، ويا ليت 
قومي يعلمون قبل أن يقع الفأس يف الرأس 
ويصبح أوالدهم يف املدارس يرددون الرصخة 
وتتحول مساجد شبوة إىل حسينيات ونرى 
عىل  ويلطمون  يشــقون  شــبوة  أشاوس 
صدورهم ويرصخون )وا حسيناه(! أسفي أن 
رجال شبوة العزة والنخوة تنتظر هذا املشهد 

املقزز .
ملاذا االنتظار وإخوانكم يف قلعة الصمود 
يأبون لكم االنكسار وأنتم قوم كرام؟ ملاذا ال 
تقتدون برجال الضالع وهم يدحرون الحويث 
عــن الجنــوب ويالحقونه إىل عقــر داره 
يكبدوه  أن  بعد  العسكرية  مواقعه  ويحتلون 
الخسائر يف العتاد والجنود املسريين بال علم 
لهم مبن يواجهون وقادتهم تصور لهم أنهم 
نفس عساكر الرشعية املتعودين عىل الهربة 
ويعدونهم بالغنائم فيمضون مثل البهائم وال 
يجدون أنفســهم إال وسط األسود الضارية 
من رجال الضالع تحيــط بهم وتبطش بهم 
وبقادتهــم يف محارق املــوت عىل ضفاف 
األودية والشعاب وعند انكسار القطعان من 
جيوش الحويث عىل حدود الضالع يخاطبون 
قادتهــم أن القــوم الــذي وصفتموهم لنا 
بالضعف والهربة ليسوا هؤالء ،إنهم أرشس 
وأشــجع ،ولكن ذلك القول وهم عىل وشك 

الهالك منكرسين عىل أيدي منور الضالع .


