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كتابات

برزت يف األيــام املاضية يف محافظة 
شــبوة حوادث رسقة غريبة مفتعلة ضمن 
حملة تشــويه منظمة تســتهدف محافظ 

محافظة شبوة الشيخ عوض بن الوزير.
يف املرة األوىل ظهرت قصة رسقة برج 
االتصاالت )حديد ســكراب( ومل تلَق رواجًا 
واسعًا، ألن لو قطع الربج وبيع يف السوق 
عىل امليزان بسعر طن الحديد السكراب، رمبا 
كله ال يتعدى سعره 200 ألف ريال ميني، ما 

يعادل 170 دوالًرا فقط يف أحسن األحوال.
اليوم هنــاك نغمة جديدة ظهرت وهي 
رسقة نفط خام من أنبوب رئييس بشــبوة 
وحتى قناة الحدث اهتمت فيه وأنا أستغرب 
هذا االهتامم من هذه القناة، عىل الرغم أن 

هناك قضايا أكرب 
االهتامم  تستحق 
ومنها  القناة  من 
قضيــة رسقــة 
الحكومة  رئيس 
عبدامللك  معــن 
دوالر  مليون   45
يف  شــهريًا 
صفقــة وقــود 

الطريان.
النفط املرسوق ترسقه حامية  عمومًا، 
األنبوب وهي موكلة إىل اللواء 30 مشــاة 
العســكرية  للمنطقة  التابع  محور عتــق 
الثالثة مأرب، وهذه الرسقة ليســت جديدة 
وال هي األوىل وســبق وأن كشــفت قوات 
دفاع شبوة هذا األمر عند دخولها املحافظة 
قبل شهرين وهناك تقارير موثقة بالفيديو.

أنا ال أدافع عن محافظ شبوة وكنت أول 

من انتقده يف مواضيع كثرية، ولكن أعطونا 
قضايا فساد حقيقة بالدليل.

 مثل فســاد املحافظ السابق بن عديو، 
مثاًل، 100 مليون دوالر فساد يف ميناء قنا، 
وكذلك 50 مليــون دوالر ديون بعد مغادرته 
إلــخ.. وكلهــا بالوثائق  للســلطة و..و.. 
وســنكون معكم، أما التشويه الكاذب فهذا 

عيب.
يتعرض  مل  شــبوة  محافظ  وأخــريًا، 
تحاربه  بل  فحســب،  ظاملة  تشويه  لحملة 
الحكومة وأوقف عليه نسبة املحافظة 30% 
من مبيعات النفــط والغاز، عىل الرغم أنها 
كانت ترصفها مقدما البن عديو، لذلك نفهم 
من هذا كلــه أن اإلخوان يريدون تشــويه 
محافظ شــبوة بعد أن عجــزوا عن عزله 
سياسيًا وعسكريًا، ومل يبَق معهم سوى بث 

اإلشاعات.

األرض،  يف  الفســاد  يســتفحل 
فُتســفك دماء األبرياء، وتزداد وترية الظلم 
وتغيب  الحقــوق،  فتصادر  واالضطهــاد، 
الفقر  معدالت  وترتفع  االجتامعية،  العدالة 
سكانية  قلة  فتستحوذ  والحاجة،  والبطالة 
صغــرية عىل معظم الــروة، بينام تعيش 
الغالبية الساحقة من السكان عىل الفتات، 
وما تجود به أنفس املرُتفن، فيخرج رجال 
الدين من بالط السلطان، شاهرين سيوفهم 
يف وجــه العوام، معتربين مــا حل باألمة 
مجــرد بالء من الله تعاىل ينبغي التســليم 
التفكري يف  أو  االعرتاض عليــه  به، وعدم 
تغيريه، بــل وجب التقــرب إىل الله تعاىل 
من خالله، فيكــون يف ذلك ترشيع رصيح 

املســتبد  للحاكم 
يف  لالســتمرار 
وظلمــه  غيــه 
فيقتل  وفساده، 
ويفسد  ويبطش 
ويســتبد بأمــر 
وكالئه،  عرب  الله 
صفوة  يطل  حتى 
واضعن  ومفكــرون،  فالســفة  املجتمع 
األصبــع عىل الجرح، يف تشــخيص جيل 
ودقيق ألوضــاع األمة، وما حــل بها من 
العقل  إعامل  إىل  داعــن  ونكبات،  خيبات 
وعدم تهميشه، والبحث يف أصول املشكلة 
عن مخارج ومعالجــات، فتتجىل حلول ال 
نهاية لها ملختلف مشاكل وعرات املجتمع، 

مرجعن ذلك الرتدي إىل:
 - التوزيع غري العادل للروة.

 - الظلم واالستبداد والتمييز.
 - عدم االســتقرار السيايس، يف ظل 

التجاوز الصارخ للقوانن واألنظمة.
 - بدائيــة الوســائل املتبعة يف العمل 

واإلنتاج.
 - عدم االهتامم باملورد البرشي إعداًدا 

وتأهياًل.
مقرتحــن إلنقاذ األمة مــن وهدتها 
العمل عىل تأســيس الدولة املدنية العادلة، 
ذلك املــرشوع العظيم الــذي  يتصادم مع 
العميقة )أرباب الســلطة  الدولــة  أقطاب 
والروة والزعامات التقليدية ورجال الدين(، 
أقطاب تتشبث مبواقفها ووجودها إىل أبعد 
حد، رافضة التنازل عن سلطانها وامتيازاتها 
غري املرشوعة، ما يســتدعي ثــورة وعي 
الفــوارق االجتامعية وتريس  عارمة تزيل 

مبادئ العدل واملساواة.

عىل مدى أكر من عرش ساعات 
أوشك العامل أن يعيش الحرب العاملية 
سقطا  صاروخن  بســبب  الثالثة، 
عن  وأسفرا  البولندية،  األرايض  يف 
مقتل شــخصن مع بعض األرضار 

املادية.
بيــد أن القيمــة املعنوية لهذا 
الحــدث هي األهــم، فبولندا عضٌو 
الناتو، وأي دخول لها يف  يف حلف 
لحلف  املبارش  الدخول  يعني  الحرب 
األطليس وبالتــايل الذهاب باتجاه 
حرب عاملية ثالثة، ويف هذه الحالة 
كان ســيعني أن نهايــة العامل قد 

أوشكت.
فالدميري  الكوميدي  املمثل  كان 

رئيس  وهو  زيلينسيك، 
أوكراينا، أكر املتحمسن 
لتحريض حلف األطليس 
وكل العامل ضد روســيا 
املرة  هــذه  باعتبارهــا 
اعتدت عــىل دولة عضٍو 
يف الناتو، وقال حرفيا ما 
معناه: "إن املستهدف من 
هو  الصاروخن  هذيــن 

حلف الناتو وعىل الناتو أن يتحرك".
مل متــضِ ســاعات حتى جاء 
لزيلينسيك عىل  الصاعق  الترصيح 
بايدن،  الرئيس األمرييك جو  لسان 
األول  وبطلها  الحــرب  هذه  صانع 
ومن مقر إقامتــه يف جزيرة بايل 
اإلندونيزية الجميلة، حيث يشــارك 
العرشين  يف مؤمتــر مجموعــة 
)G20(، إذ قال )بايدن( إن املعلومات 

بــأن  تفيــد  املتوفــرة 
أوكرانيان  الصاروخــن 
أطلقا الستهداف صاروخ 

رويس.
هــي  هــذه  هــل 

الحقيقة كلها؟!
مجلس  رئيس  نائب 
الدفاع الرويس دمييرتي 
اتهم  ميدفيدييف كان قد 
الصاروخن  أوكرانيا بإطالق هــذا 
بهدف جر األطليس للدخول املبارش 

يف الحرب بعد دخوله غري املبارش.
وهكذا يأيت الكشف الجزيئ عن 
هذه الحقيقــة ليؤكد مجموعة من 
الحقائــق األخرى التي قد ال يعرتف 
بها اليوم أســاطن حلف الحروب 

والعدوان وأهمها:
أوكرانين  الصاروخــن  إن   .١

ألوكرانيا  الــرويس  االتهــام  وإن 
مبحاولة استدراج األطليس لخوض 
حرب عاملية ضد روسيا مل يأت من 
الصاروخن  بــأن  القول  أما  فراغ، 
أطلقــا للتصدي لصــاروخ رويس 
فهو مجــرد محاولة للتخفيف عىل 

زيلينسيك من اإلدانة العاملية.
٣. إن حلــف األطلــيس ومعه 
الغرب عموما مل يعد لديه االستعداد 
لتحمل مغامرات زيلينسيك  الكايف 
دفع  سئم  قد  وأنه  الكوموتراجيدية 
الصبيانية  املغامــرات  هذه  رضيبة 

الطائشة.
٣. إن زعيم الحرب نفســه )جو 
بايــدن( يراجع خطواتــه املتهورة 
التي شجعت زيلينسيك ودفعته إىل 
سياســاته املتهورة التي اوصل بها 

العامل إىل حافة الحرب العاملية.

روســيا  دفع  محاولــة  إن   .٤
الحرب لتشمل  باتجاه توسيع دائرة 
دواًل أعضــاء يف حلــف الناتو هي 
الخيبة  مآلهــا  بائســة  محاوالت 
والفشــل، وإن روســيا متتلك من 
الــذكاء والدقة واملســؤولية ما ال 
أوكرانيا  يف  السياسة  لصبية  ميكن 

أن يدركوه ناهيك عن أن يجاروه.
أراد  التي  الصاروخــن  حادثة 
العامل  جر  خاللها  من  زيلينســيك 
إىل حرب عامليــة ثالثة تحولت إىل 
لعنة عليه وعىل مهنديس سياساته 
املراهقــة الخائبة ونقلت روســيا 
من موقــع املتَهم )بفتح الهاء( إىل 
الذي من  )املتِهــم( بكرسها،  خانة 
حقه اتخاذ مزيد من العقوبات بحق 
الجاين الــذي مل يتعلم من الخيبات 

التي انتجتها سياساته.

 محافظ شبوة يتعرض لحملة تشويه ظاملة

كالم مختصر

حرب عاملية لعشر ساعات

عادل املدوري

د. وليد ناصر املاس

 د. عيدروس النقيب

صالح مقبل األمني

مالحظات إلى اللجنة التحضيرية 
للمؤتمر األول لإلعالميين 

والصحفيين الجنوبيين

لقد تم وضع االجتامع التشاوري لإلعالمين والصحفين 
الجنوبين مبدينة الحوطــة، عاصمة محافظة لحج، بتاريخ 
20/10/2022م، وذلك الختيــار مندوبيهم إىل املؤمتر األول 
لإلعالمين والصحفين الجنوبين املزمع انعقاده خالل الفرتة 
القادمة من العــام 2022م، يف العاصمة الحبيبة عدن، وهنا 
نبارك لهم نجاح هذا االجتامع عىل طريق انعقاد املؤمتر األول 

لإلعالمين والصحفين الجنوبين.
ويف هذا املقام نحب أن نتوجه بهذه املالحظات إىل اللجنة 
التحضريية للمؤمتر األول لإلعالمين والصحفين الجنوبين 
مع أخذها بعن االعتبار، وهي مضاعفة عدد النساء املندوبات 
للمؤمتــر مــن محافظة لحــج إىل 6 مندوبات بــدال من 3 
مندوبات، وهذا العدد ال يكفي بتمثيل املحافظة من النســاء 
ويعترب انتقاصا من قيمــة وأهمية املرأة وقليل يف حقها؛ لذا 
نطالــب اللجنة التحضريية للمؤمتر إضافة3 نســاء أخريات 

ليصبح العدد 6 مندوبات ملحافظة لحج بدال من 3 مندوبات.
مالحظة أخرية، وهي تشــمل جميع املندوبن واملندوبات 
للمؤمتــر من مختلــف محافظات الجنــوب، وذلك بإضافة 
مندوبن احتياطيــن للمؤمتر يف حالة غياب أي عضو واحد 
من املندوبن أو مــن املندوبات للمؤمتر نتيجة مرض أو غريه 
مــن الحاالت الطارئة حتى ال تكون هناك مقاعدهم شــاغرة 
يوم انعقاد املؤمتر؛ لذا نقول للجنة التحضريية للمؤمتر األول 
لإلعالميــن والصحفين الجنوبين: يجــب مراعاة وتقدير 
هذه الظــروف ووضعها يف الحســبان مــع التنبيه بإبالغ 
األعضاء االحتياطين وتحديد أسامئهم وأخذ أرقام تلفوناتهم 
الشخصية ليكونوا عىل استعداد ألي طلب قبل انعقاد املؤمتر 
ويجب عىل اإلخوة الذين تم اختيارهم كمندوبن أو مندوبات 
للمؤمتر إشــعار وإبالغ اللجنــة التحضريية بعدم حضورهم 
املشــاركة يف املؤمتر ألســباب خارجة عن إرادتهم لذا نأمل 
التجــاوب والتفاعل مع هذه املالحظات وأخذها بعن االعتبار 
مع متنياتنا التوفيق والنجاح النعقاد املؤمتر األول لإلعالمين 
والصحفين الجنوبيــن والخروج بنتائج مثمرة من القرارات 
والتوصيات التي تعزز وتقوي دور اإلعالم والصحافة الجنوبية 

والدفع بها إىل األفضل.


