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كتابات

بالتفاهــات  يفهمــوا  أن  يجــب 
واالتفاقيات أو بالنضال والقوة، املهم أنه 
يجب عليهم أن يفهموا وتستوعب عقولهم 
هذه الحقائــق أنه ال ميكن التنازل عن أيٍّ 
من املكتســبات الجنوبية التي اســتطاع 
تحقيقها  الجنــويب  االنتقايل  املجلــس 
عسكرية  أو  سياســية  أكانت  أمنلة،  قيد 
أو إداريــة أو اقتصادية أو ســيطرة عىل 
األرض، وأن أبناء حرضموت قد حســموا 
مســألة خروج قوات املنطقة العسكرية 
األوىل من الوادي والصحراء يف مليونية 
الخالص،  وأن املــي نحو دولة جنوبية 
السيادة ســيبقى هدفا جنوبيا ال  كاملة 
ميكن االنحراف عنه، وأن استمرار النضال 
طريق  هي  ســتبقى  التضحيات  وتقديم 
الجنوبيني للحفاظ عىل دينهم وعقيدتهم 
السنية ونحو الحرية واالستقالل وتحقيق 

مطلب فك االرتباط.
 إذا فهموا واســتوعبوا هذه الحقائق 
جيدا وأقروا واعرتفوا بها وتركوا املاطلة 
واملخادعــة والضحك عىل الدقون ونقض 
بسند  لهم  ميكن  هنا  واالتفاقيات  العهود 
من الجنوبيني وبسند من التحالف العريب 
القضاء عىل الحوثيــني وهزميتهم ومن 
ثم إعادتهم إىل صنعاء والســيطرة عليها 
العربية  الجمهورية  حكم  عىل  والجلوس 

اليمنيــة، أما إذا 
يف  اســتمروا 
عقلية  خساسة 
ونظرتهــم   94
عىل  الحاقــدة 
الجنوب لن يكون 
موضــع  لهــم 
يف  ال  قــدم 
يف  وال  الشال 
وقريًبا  الجنوب 
بإذن الله سيكون 
الجنوب  زوالهم ومسحهم من عىل أرض 
بها  التي  ومعاهداتهم  واتفاقياتهــم  هم 
يحاولون التالعب ببنودها وعدم تنفيذها 
لصالح بقــاء قوات ما تســمى املنطقة 
العسكرية األوىل التي وبتمسكهم الشديد 
عىل بقائهــا يف حرضمــوت يعتقدون 
الوحدة  ما تسمى  أنهم سيحافظون عىل 
اليمنية ولو حتى عىل مسمى الجمهورية 

اليمنية.
التي  الرياض  مشــاورات  مخرجات 
متخض عنها تشــكيل مجلــس القيادة 
الرئــايس الذي ضــم يف عضويته عدًدا 
من الجنوبيني وعدًدا من الشــاليني هو 
بالنســبة للمجلس االنتقــايل الجنويب 
وسيلة وليست غاية بها استطاع االنتقايل 
إزاحة مــا كانت تســمى رشعية هادي 
وعيل محسن التي كان اإلخوان فيها هم 
املسيطرون الفعليون عليها واالنتقال إىل 
وهكذا  جديدة،  جنوبيــة  نضالية  مرحلة 

حتى يســتطيع االنتقــايل الوصول إىل 
الجنوب  استعادة دولة  إعالن  غايته وهي 
املستقلة، وهم أيضا - وأقصد هنا األعضاء 
 - الرئايس  القيادة  الشاليني يف مجلس 
يجب أن يتخــذوا من الوصول إىل مجلس 
قد  يكونون  فيها  الرئايس وسيلة  القيادة 
اســتطاعوا التخلص من رشعية اإلخوان 
الذين ســاعدوا وإىل حد كبري يف هزمية 
الرشعية اليمنيــة ومتكني الحوثيني من 
الشال ومن  الســيطرة عىل محافظات 
القيادة  مجلس  تشكيل  من  االستفادة  ثم 
الرئــايس يف مللمة الشــتات الشــايل 
وتوجيه جميع قواتهــم مبن فيها قوات 
املنطقة العســكرية األوىل إىل الجبهات 
املحاذيــة للميليشــيات الحوثية ومن ثم 
التوجه نحو تحقيق غايتهم وهي تحرير 
املحافظات الشالية من قبضة الحوثيني 
اســتعادتهم  وإعالن  عليها  والســيطرة 

الجمهورية العربية اليمنية املستقلة.
أما أنهــم يحاولــون أن يتخذوا من 
تشكيل مجلس القيادة الرئايس غاية يف 
العسكرية  املنطقة  إبقاء ســيطرة قوات 
حرضموت  وصحــراء  وادي  عىل  األوىل 
من  جديدة  شــالية  ميليشيات  ومتكني 
الســيطرة عىل بعض مناطــق الجنوب 
من أجل أن يحكموا الجنــوب فهذا ما ال 
ميكن الخضوع واالستسالم له ولو بلغت 
مشاكل وخالفات مجلس القيادة الرئايس 

عنان الساء.

أســتطيع تقســيم املجتمع البرشي 
إىل ثالثة مستويات أو مكونات، وال أقول 
طبقات حتى ال يتــم تصويري من دعاة 

الطبقية البغيضة، وذلك كاآليت:
املستوى األول: الفالسفة واملفكرون، 
املجتمع  مســتويات  أعــىل  هــي  هذه 
الحديث علًا وفكــًرا ورؤيًة، ويقع عىل 
عاتقها مســؤولية جســيمة، تتمثل يف 
وضــع الخطوط العريضة لبنــاء الدولة 
واملجتمع، إذ ُيعتمد عــىل أفكارها النرية 
يف حل املشاكل املجتمعية شديدة التعقيد، 
وتشــييد العالقات بني الشــعوب واألمم 
والحضارات املختلفــة، يف أجواء تحفها 

السكينة واالطمئنان والود املتبادل.

ى  ملســتو ا
ويشتمل  الثاين: 
املبدعني  عــىل 
حثــني  لبا ا و
الدين،  ورجــال 
ة  تذ ســا أ و
ت  معــا لجا ا
الحكم،  وأرباب 
هذه الفئة مســؤولة عن تقديم معالجات 
مختلفة للقضايا االقتصادية واالجتاعية 

والثقافية التي تحدث داخل املجتمع.
العال  ويشــمل  الثالث:  املســتوى 
واألعال،  املــال  ورجــال  والحرفيــني 
وموظفي الدولــة الصغار والجند وعوام 
الواســعة  الفئة  الناس، وتســاهم هذه 

بشكل واضح يف عملية البناء واإلنتاج.
تتكامل املستويات الثالثة مع بعضها 
يف أداء وظائفها يف ظل تنسيق مبارش، 

لبناء مجتمع مزدهــر وخاٍل من القضايا 
واملشاكل األهلية، وهو الشكل املعتمد يف 

عدد من البلدان الناجحة. 
أي خلل يف التعاطي مع هذا التقسيم 
بتغييب دور أي من املســتويات الثالثة أو 
تهميشــه، أو إســناده لغريه، ينجم عنه 
نتائج خطرية، تــرز يف ظهور النزاعات 
األهلية، وتراجع فاعلية الدولة يف احتواء 
القضايــا املختلفة: اجتاعية واقتصادية 

وبيئية.
تقســيمنا للمجتمع بهذه الصورة ال 
يعني إعطاء أفضلية وامتيازات ملســتوى 
اجتاعــي بعينــه عن غــريه، وتجاوز 
للقواعد والقوانني املنظمة لحياة السكان، 
بل تقســيم الغرض منه تحديد إطار عام 
لقــدرات أفراد املجتمــع، وتوجيهها يف 
سبيل تحقيق األهداف االجتاعية العامة.

الواحد والخمســني  القمة  يف لقــاء 
لجامعة العرب، الــذي انعقد يف بلد املليون 
ونصف شهيد، تزامنًا مع الفاتح من نوفمر، 
اليوم التاريخي للبلد املضيف )الجزائر( التي 
احتضنته ودعــت إليه بعــد انقطاع ثالث 

سنوات بسبب جائحة كورونا.
ويف القمــة العربيــة األخــرية التي 
انعقدت تحت شــعار )مل الشــمل(، وذلك 
بعد اســتالم الرئيس الجزائــري )التبوين( 
ملف قيــادة املرحلة القادمــة، من نظريه 
كانت  الذي  التونيس قيس ســعيد  الرئيس 

للمرحلة  قيادته 
تحت  الســابقة 
)العزم  شــعار 

والتضامن(.
ويف لقــاء 
واألشقاء  اإلخوة 
حوارهــم  ويف 
دار  الذي  الودي 
قضايا  أهــم  حول 
الداخلية وما  املنطقة، وأهمها الرصاعــات 
نجم عنها من اختالل أضعف األمة سياسيًا 

وعسكريًا واقتصاديًا. 
ويف اللقاء الذي شــدد عىل أهمية مل 
الشــمل بعد الفرقة التي مزقت نسيج األمة 

العربية بســبب التدخالت الرتكية واإليرانية 
يف الشــأن العريب أدت إىل احرتاب مذهبي 
يندرج يف خدمة العدو اإلرسائييل الذي أنشأ 
الدول  الرتيك واإليراين مبساعدة  النظامني 
الغربية وذلك إلحداث رشخ يف أمة العروبة 
واإلســالم بني فصيل ســني تقوده تركيا 
العثانية وبني فصيل شــيعي تقوده إيران 
الفارسية، ويف تدخل سافر أشعل حروًبا ال 
تزال تدور رحاها عىل األرض العربية مخلفة 

أرضاًرا جسيمة برشيًا واقتصاديًا.
الرتيك  التدخــل  منع  عــىل  اإلجاع 
واإليــراين يف حالة تنفيذ قــرار املنع عىل 
الواقــع العمــيل، معناه اقتــالع الرشعية 
ذراع  واقتالع  تركيا،  من  املدعومة  اإلخوانية 

إيران املتمثل يف الحوثيني )حكومة صنعاء( 
املدعومة من إيران.

ويف هــذه املرة التي نأمــل من العرب 
وبعد الكارثة التي حلــت بهم يف الفرتة ما 
بني قمتي العزم والتضامن ومل الشــمل أن 
يتعلمــوا الكثري من الــدروس والعر ما 
أحدثتــه  نزغاتهم الشــيطانية التي كادت 
تقي عىل أحالم شعوب العروبة واإلسالم 
يف حــال اســتمرارهم يف االنــزالق نحو 
الهاوية التي حفرهــا اليهود وأزالمهم يف 

الغرب.
خيوط اللعبة ظهرت للعيان، من كاتب 
الســيناريو واملخرجــني الذيــن نصب كل 
منها مرسح االقتتال يف األقطار العربية، 

وبدورنا ننادي: أما  آن األوان لحضور العقل 
العريب بعد الذي جــرى يف دولكم وال زال 
بعضه ســاري املفعول ومل تدركوا أن النبتة 
الشــيطانية التي زرعها األتراك واإليرانيون 
هي ســبب البالء، وأن حصادها قد آن لتنعم 

شعوبكم باألمن والسكينة.
الخالصــة هــي: أن يعلــم الحوثيون 
ورشعية اإلخوان أن الكلمة مثل السهم متى 
ما انطلق ال يعــود، وطاملا والكلمة انطلقت 
يف مجمع عريب ومفادهــا قص األجنحة 
اإليرانية والرتكية يف الوطن العريب سيأيت 
اليوم الــذي ينفذ فيه القــرار العريب وما 
يتم البنــاء عليه ســيصبح قاعًا صفصفا 
ومرشوعًا سيذهب يف مهب الريح، ولهذا ال 

يجب أن يفهموا

املستويات االجتماعية الثالثة يف املجتمع الحديث

ل بزوال الحوثة واإلخوان منع تدخل تركيا وإيران ُيعجِّ

عادل العبيدي

 د. وليد ناصر املاس

عبداهلل الصاصي

أحمد راشد اجلنيني الصبيحي

من أِمَن العقوبة 
أساء األدب

"من أِمَن العقوبة أســاء األدب" جعلته عنوان املنشــور هذا؛ 
ألنه ينطبق عىل الحويث الذي أعطي هدنة،  فقام بتأمني نفســه 
عســكريا واقتصاديا وسياســيا. من الســخرية واملهانة تكرار 
استجداء ومراضاة الحويث للهدنة والحوار من قبل األطراف الدولية 
الراعية للســالم, فهل من املعقول أنه مل يتبَق مع الرشعية أوراق 
ضغط لتغيري الواقع عىل األرض, من خالل القوة إلجبار الســاللة 
الحوثيــة للرضوخ للهدنة, بعد تقديم كل هــذه التنازالت املجانية 

وتلبية رشوطهم؟!
الهدنة هي هدية مثينة للحــويث  أغىل من الذهب من بعد أن 
بات مرهقًا، خصوصًا بعد خســائره البرشية يف مأرب وشــبوة، 
ولهذا يحتاج إىل مخرج سيايس من مأزق الحرب والعزلة الدولية 
التــي تضيق به يومًا بعد آخر، فكانت الهدنة جعلته يلملم صفوفه 
من الرضبات التي تلقاهــا  فتبعرثت صفوفه ودخل فيهم الخوف 
من الساء واألرض، فكانت هذه الهدنة التي نسميها لعنة أصابت 

اليمنني بكل معانيها وانعكاسها عىل معاناة الشعب.
الهدنة أعطت الحويث فســحة يقوم فيهــا مبهاجمة القوات 
الجنوبية يف ضالع الصمود ويافــع وكرش، رغم أن هناك بعض 
املواقع الجنوبية منذ ســنني مل يحصل فيها من طرف الحويث أي 
هجوم، مثل جبهة كرش وحد يافع، فهل هو غلط يف الحساب أم  
ملعرفة مدى القوات الجنوبية وجاهزيتها القتالية  مع أنه مل يهاجم 
أي جبهة شالية؟! وهذا األمر يجعل الشخص يدخل يف حسابات 
سياسية، ماذا يدور تحت الطاولة مع بعض القادة املنتمني لحزب 
اإلصــالح؟ الهدنة جعلت الحويث يســتعرض بقواته  بكل أريحية 
ويســتعرض بصواريخه التي أدخلها بعد اتفاق اســتكهومل امليت 
رسيريا، بل أدخل يف هذه الهدنة من يشاء من املستشارين وخراء 
يف تركيب وصناعة الســالح وجنود من حزب الله استعداًدا ملا بعد 
الهدنة.. هذا هو صنيع الحــويث يف الهدنة، فاذا فعلت قياداتنا 
يف الهدنة؟ قيادتنا مل تفعل شــيئا سوى التنديد والشجب يف كل 
هجوم حويث، هو كالم دعاة ســالم وأجزم أن بعض القيادة يعرف 
أن الحويث لن يجنح للسالم، ألنه ليس حزبا سياسيا يتم التفاوض 

معه ليصل الطرفان إىل طريق مسدود.
لقد طالت يد الحويث ليرضب املنشأة النفطية يف شبوة، ويف 
حرضموت منشآت املسيلة، وهو أمر ال يسكت عنه، وال بد من  قطع 
يده ليعود صاغًرا، وإال ســوف يســتفحل األمر مرة أخرى ويقوم 
برضب الثانية والثالثة ما مل تتحــرك كل الجبهات الجنوبية حتى 
يعــرف الحويث ومن خلفه أن مــوارد الجنوب خط أحمر ال ميكن 
تجوزها بأي طريقة كانت، ونأســف جدا من فعل التحالف العريب 
الذي قام بالتفاوض مع الحويث بينا يف األصل هو جاعة إرهابية 
عند قوات التحالــف، واليوم يتم الحوار معه! إذا تم طعن التحالف 
من قوات تخضع لعيل محســن األحمر جعلت السعودية تتحاور 
مع هذه الجاعة االرهابية  فهناك قوات سوف تقطع يدي الحويث 
وتجعله صاغًرا ذلياًل، لكن التحالف يف عينيه غشــاوة ال ينظر إال 
ملن يحمل الود للحويث وحسب نظرة أهل الهضبة، ال يقاتل بعضهم 
البعض وهذه نظرة جعلت امللكية تعود بعد ثورة 26سبمتر التي تم 
قتل قادتها من املناطق الوسطى وسيطر أهل الهضبة عىل الحكم 

مبا فيهم امللكيون الذين اليوم هم مؤيدون للحويث.


