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كتابات

أمل يفهم العامل بعد أن استقرار 
املنطقة العربية يكون انطالقته من 

العاصمة الجنوبية عدن؟
العامل هذا أن إعطاء  أمل يفهم 
الشــعوب حقها، الــذي كفلته كل 
يف  والرشائع،  والقوانني  الدساتري 
تقرير مصريها يكون بداية حقيقية 

نحو السالم الذي يزعم أنُه ينشده؟
أمل ُيدرك العــامل بعد أن إعالن 
تأييده ومباركته لحق شعب الجنوب 
يف اســتعادة دولتــه الجنوبيــة 
املســتقلة كاملــة الســيادة عىل 
حدودهــا الجغرافية والسياســية 
املعروفة دولًيا ما قبل 21 مايو/أيار 

 ، 1م 9 9 0
صمتها  وعا
يــة  بد أل ا
عــدن، هو 
يــق  لطر ا
حيــد  لو ا
واألقــر 

نحــو 
تحقيــق 

يف  واألمان  واالســتقرار  األمــن 
املنطقة العربية والرشق األوســط 

برمته؟
العــامل أن يتعظ من  أال يريد 
أوصلت  التــي  الســابقة  التجارب 
العامل كله إىل مجازر ومآٍس بشعة 

ُيصعب نسيانها؟
لكن، عــىل العــامل أن ُيدرك 

حقيقة واحــدة ال ثــاين لها، وال 
بعدها أي حقيقة، مفادها: أن شعب 
ونسائه  وشــبابه  برجاله  الجنوب 
تتنفس  نفس  وكل  وكباره  وأطفاله 
يف هــواء الجنــوب، كل هؤالء مل 
املرشوع  حقهم  عــن  يتنازلوا  ولن 
الجنوبية  دولتهــم  اســتعادة  يف 
كاملة السيادة، وسيواصلون تقديم 
التضحيات والدمــاء ألجل الجنوب 
وال غــري الجنوب، ولن تســتطيع 
شعًبا  ُتجرب  أن  مجتمعة  العامل  قوة 
الحر  الجنوب  كشعب  وصلًبا  جباًرا 
عىل التنازل قيد شعرة عن حقه يف 

تقرير مصريه.
هي رسالة للعامل أجمع؛ يك ال 

يفقد بوصلته املتهالكة!

التهديــدات الحوثية التي بها 
األجنبية  الــرشكات  برضب  هددوا 
العاملة يف حقول النفط بالجنوب، 
وكذلك رضب املنشــآت االقتصادية 
واملناطــق الحيويــة يف كٍل مــن 
عىل  يجب  واإلمارات،  الســعودية 
دول التحالــف العــريب أخــذ تلك 
التهديــدات الحوثيــة عىل محمل 
الجد، فتامدي الحوثيني يف توجيه 
صواريخهم البالســتية وطائراتهم 
املســرية يف رضب بعض املنشآت 
عدة  واإلمــارات  الســعودية  يف 
مرات سيجعلهم يغرتون يف تنفيذ 

تهديداتهم األخرية.
فقــد كان التعاطي اإليجايب 
من قبل األمم املتحدة ودول التحالف 
يف  اليمنية  والحكومــة  العــريب 
رغبتهم متديد رسيــان الهدنة يف 
اليمن قد جعــل الحوثيني يزايدون 
ويكربون عــن حقيقة إمكانياتهم 
العســكرية الضعيفة، مام جعلهم 
متديد  رافضــني  تعنًتا  يــزدادون 
توســع  نية  يؤكد  وهــذا  الهدنة، 
األطامع اإليرانية من السيطرة عىل 
كامل الشامل إىل محاولة السيطرة 
محاولة  ثــم  ومن  الجنــوب  عىل 
والخليج  الجزيرة  عىل  الســيطرة 
حســب مفهوم رفــض الحوثيني 
املتزامنة  األمميــة  الهدنة  متديــد 
بتهديداتهم رضب الرشكات األجنبية 
العاملــة يف الجنوب وكذلك رضب 
املنشــآت الحيوية يف الســعودية 

واإلمارات.
الشواهد  جميع  أن  ومبا  لذلك 

الزمت  التي 
ب  حــر
لــف  لتحا ا

ضــد 
ثيني  لحو ا
دلت  قــد 
أن  وأثبتت 
ليب  ســا أ
وخيانات  ومامحــكات  وأعــامل 
حكومــة الرشعيــة اليمنية، التي 
كانت مسيطرة عليها جامعة حزب 
اإلصــالح اإلخواين، قد ســاهمت 
جًدا  كبــري  حد  إىل  وتعمــدت  بل 
يف  وصــول الحوثيــني إىل هذه 
والعنجهية  الغطرســة  من  الحالة 
الجنــوب  رضب  بتهديداتهــم 
والجزيــرة العربية إذا مل يخلوا لهم 
الســبيل من أجل تحقيــق رغبات 
إيــران العدوانية دينًيا وسياســًيا 
املنطقة  ضد  واجتامعًيا  واقتصادًيا 
العربية برمتها، ها هي الشــواهد 
األخــرى يف الجانب اآلخــر أيًضا 
جانب حرب االنتقايل الجنويب ضد 
الحوثيني يف مختلف  ميليشــيات 
االنتقايل  وحــرب  القتال  جبهات 
الجنــويب سياســًيا وعســكرًيا 
وإرهابيي  ميليشــيات  ضد  وأمنًيا 
داخل  اإلخــواين  اإلصــالح  حزب 
وتطهريها  الجنوبيــة  املحافظات 
منهم تــدل وتثبت للتحالف العريب 
ترتيب صفوف  إعادة  بإمكانهم  أنه 
الحرب  ضــد الحوثيني مرة أخرى 
من أجل ردع تهديداتهم وهزميتهم 

والقضاء عليهم.
بعد  ومن  أنــه  لوحظ  فالذي 
القضــاء عىل مشــاريع اإلخوان 

التــي كانت تطمح إىل الســيطرة 
والعسكرية  واإلدارية  السياســية 
الجنوبية  الســاحة  عىل  واألمنية 
التي خلقت رصاعات جانبية كثرية 
املجلس  وانتصــار  الجنوبيني  مع 
بعد  عليهم  الجنــويب  االنتقــايل 
متكنه مــن طردهم و الســيطرة 
عىل الجنــوب يف مختلف املجاالت 
يتبني أن األوضاع ومن ذات أنفسها 
ترتتب يف صالح إعادة تنظيم حرب 
التحالف ضــد الحوثيني مرة أخرى 
عىل تخوم حدود الشــامل الواقعة 

تحت سيطرة الحوثيني.
إعادة  أوضــاع  تكون  وحتى 
تنظيم حرب التحالف ضد الحوثيني 
القرار  وتوحيد  الكاملــة  بصورتها 
الرئايس  القيادة  ملجلس  السيايس 
الشورى  ومجلس  النواب  ومجلس 
ومجلــس الوزراء الذيــن ال يكون 
من أمرهم بعدهــا غري التوجه إىل 
محاربة الحوثيني فإنه يتوجب عىل 
السعودية وعرب اللجنة العسكرية - 
العسكريني  بعض  من  شكلت  التي 
السعوديني واليمنيني، التي أرسلت 
إىل سيئون - اتخاذ قرارها النهايئ 
املنطقة  قــوات  بخروج  والرسيع 
العســكرية األوىل من حرضموت 
ونقلهــا إىل مأرب، ملــا يكون من 
شــأن خروج تلك القوات إىل مأرب 
من قطع من الجذور ألي محاوالت 
إخوانية تهدف إىل خلق الفوىض أو 
نرش مشــاريع سياسية أخرى يف 
الجنوب هدفها عرقلة إعادة تنظيم 
أوضاع حرب التحالف ضد الحوثيني 
كــام فعلت خالل ســنوات الحرب 

املاضية.

رسالة للعالم أجمع

من أجل ردع تهديدات الحوثيين وهزيمتهم

عالء عادل حنش

عادل العبيدي

عبدالعزيز الدويلة

مشكالت األراضي والقانون 
الذي ال يحمي المغفلين

األرايض  وإشــكاليات  قضايا  زالت  ما 
التي ميتلكها بعض األشخاص ولديهم وثائق 
رسمية من هيئة األرايض وعقارات الدولة م/
أيضا تحت  البسط عليها وامتالكها  يتم  عدن 
أسامء مزدوجة، أي مبعنى أن كل طرف أصبح 
يدعي امللكية لهذه البقعة أو تلك، ورمبا أصبح 
أكرث من شخص يدعي بأحقية وامتالكه وفق 

وثائق رسمية لألسف الشديد.
علاًم أن هناك أيضا شكاوى ومناشدات 
من قبل أشــخاص ميتلكــون وثائق قدمية 
)جراند( تؤكد بأن هذا املحل أو األرض ملكية 
للشــخص الذي ميتلك )جرانــد( قدمًيا وهو 
الصاحب واملالــك الحقيقي، األمر الذي جعل 
البعض من الباسطني يبسط ويسطو بالقوة 
مدعــني امتالكهم وثائق رســمية من هيئة 
األرايض ولكن بتأريخ جديد، وهذا ما يكشف 
عن وجود أخطاء جسيمة والتالعب عىل نار 
هادئة يف عملية رصف األرايض ألشخاص ال 
ميتلكون الحق يف امتالكهم هذه األرضية أو 
هذا املحل، بينام يف الحقيقة تقع املسؤولية 
كاملة عىل من يقوم بــرف األرايض دون 
التأكد والتعــرف الكامل لوجود صاحب الحق 
التــرف واملوقف  الذي يتفاجــأ مبثل هذا 

املزدوج.
علام بأن املحاكم تظل متفرجة ومل تبت 
وتقوم بواجباتها وإجراءاتها القانونية، األمر 
الــذي يجعل مثل هذه الترفــات عالقة قد 
تدفع األطراف للخالف واالشتباكات املسلحة.

إذن فالرشع والقانون هو الذي يستطيع 
حسم مثل هذه اإلشكاليات من خالل اعتامد 
أرضية الشــخص مــن التاريــخ املقرر يف 
أو األطراف األخرى ال  رصفها بينام املدعــي 
إجراءاتهــم ويتم تعويضهم  تلغى  أن  بد من 
بصورة قانونية ومــن جديد وال بد من إيجاد 
لهم تعويض مناســب، وعــىل املحاكم يف 
الوقت نفســه رسعة البت واتخاذ اإلجراءات 
دون التعليق أو التسويف، ناهيك عن رضورة 
اتخاذ إجراءات قانونية وحاسمة ضد كل من 
تسول له نفســه يف التالعب والبسط حتى 
بصورة غري رشعية وقانونية، فحامية أرايض 
الناس ســواء كانوا ضعفــاء أو موظفني أو 
إنسانية  واجب ورضورة  عسكريني ومدنيني 
تقع أواًل وأخرًيا عىل هيئة األرايض واملحاكم 
الحارات ورؤســاء  األمنية وعقال  والجهات 
اللجان املجتمعية يف األحياء الســكنية وهي 
مهام تكاتفية ووطنية تجنب الجميع ويالت 
الخالفات وتضــع أمامهم الحل وهو األفضل 

والعمل وفق الرشع والقانون.


