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كتابات

من كان من ساكني عدن لعرشات 
االزدحام  اليوم  ويشــاهد  الســنني 
املــروري الخانــق يف جميع مناطق 
عدن نتيجــة الكثافة البرشية وزيادة 
أعداد الســيارات التــي مل تعهد عدن 
مثــل ذلك عىل اإلطالق، ســيدرك بأن 
هناك نزوًحا منظــًا من املحافظات 
الشــالية إىل عدن وتحت مســمى 
النزوح اإلنساين وما وراء ذلك أهداف 
سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية 

ودميوغرافية.
 ولذلك قد بــات اليوم من الواجب 
عىل الجهــات املختصة يف محافظة 
عدن هــو القيام برتحيــل النازحني 

ســيني  لسيا ا
مــن  كافــة 
عدن  محافظة 
إن كان لديهــا 
ت  ئيــا حصا إ
ما  متكاملــة، 
مل يجــب عىل 
السلطة املحلية 
يف محافظــة 
تكليف  عــدن 
اللجــان املجتمعية يف محافظة عدن 
كٌل يف إطــار اختصاصه الســكني 
وبالتنسيق مع الجهات األمنية لحرص 
النازحــني السياســيني ورفع تقرير 
تفصييل بذلك إىل الســلطات املحلية 
يف محافظة عــدن، وعىل ضوء ذلك 
تستطيع السلطة املحلية يف محافظه 
اإلدارية  إجراءاتهــا  اتخــاذ  عــدن 

والقانونية والسياسية واألمنية بشأن 
لذلك من مخاطر وشيكة عىل  ملا  ذلك 
عدن خاصة والجنــوب عامة. بعد أن 
فشل أعداء الجنوب يف جبهات القتال 
ها هم اليوم يســعون من خالل ذلك، 
الجهات  كافة  اليوم عــىل  كا يجب 
الهوية  البطائــق  بــرصف  املختصة 
الشخصية يف عدن وبقية محافظات 
الجنــوب التدقيق يف ذلــك والتعامل 
العالية  الوطنيــة  املســؤولية  بروح 
من  كافة  والجنــوب  عــدن  لحاية 
الشايل  االستيطان  سياسة  مخطط 
للجنــوب، فالوضع الحايل اليوم بات 
ينذر بالخطــر واملؤرشات تقول ذلك.. 
فهل من مســتجيب؟ نأمل ذلك، اللهم 
إين بلغت، اللهم فاشهد، والله عىل ما 

نقول شهيد.     

والعزيز سلطان  7 سنوات  ألكرث من 
العرادة متشبًثا مبنصب املحافظ ملحافظة 
مأرب وحاكًا مطلًقا مل يقَو عىل تغيريه 
أحد يف الرئاســة، مع أن التغيري قد شمل 
كل املحافظات ألكرث مــن مرة إال العرادة 
رفض وحزبه كل مقرتحات التغيري بغريه 
من نفــس املحافظة مــن األكفاء، وهم 
كرث، ويرى البعض عــدم تغيريه ملا أنجز 
للمحافظة من تطور خالل تسلمه لقيادة 
املدة  لهذه  املحافظة عســكريا وإداريــا 

الطويلة.
هذا والبعض يتغافل أن التطور النسبي 
الذي حصــل يف مأرب مل يــأِت للكفاءة 
العالية واملميــزة للمحافظ بل هي املوارد 
التي رفــض رفضا مطلقــا توريدها إىل 
الجهة املسؤولة يف الدولة )البنك املركزي( 
من  وميزانيتها  املحافظة  نصيب  يأخذ  ثم 
املركز العام للدولة كا هو الحال مع بقية 
املحافظات، ولو كانت موارد مأرب العالية 

من النفط والغاز 
مــن  وغريهــا 
الرضائب  موارد 
التي  والواجبات 
أن  العرادة  رفض 
يســلمها للدولة 
رمبا كان اإلنجاز 
هو  مــا  أكرب 

عليه اليوم.
ة  د ا لعــر ا
يعمل من نفســه وحزبه حاكا مطلقا 
ملحافظة مأرب ويرفض التغيري أيام هادي 
اإلخواين  وشــعاره  العليمي  أيام  واليوم 
اتركوين وحزيب نســيطر عىل املحافظة 
ومواردها كا نريد وإال غريكم بالســوق 
اللحظة  )الحــويث وقطر( ومنتظريــن 
التي نســلمهم املحافظة كا سلمنا بقية 
مديرياتها. ولهــذا يتم مقابلة رفضه من 
الرئايس  واملجلــس  ســابقا  هادي  قبل 
من  خوفا  رمبا  والتشجيع  بالتدليل  اليوم 

االنحراف نحو الحويث ومؤيديه .
وهذا معــروف من ســلطان مأرب 
العرادة كشخص وقيادي يف الدولة ويف 

حزب اإلصــالح كونهم حاليــا جزًءا من 
أرفع من  اليوم يف منصب  الرشعية وهو 
القيادة،  املحافظ كنائب لرئيــس مجلس 
فلاذا ال يســلم املنصب اآلخر كمحافظ 
لغريه من أبناء مأرب األكفاء حتى لو أتوا 
بجميح فســريحب الناس بــه كمحافظ 
جديد ملأرب وبذلك يحذو حذو البحســني 
محافــظ حرضموت الذي ســلم منصبه 
لغريه بدون أي شورشة أو عناد ويعلم ذلك 

كل الناس يف اليمن شاله وجنوبه.
سلطان العرادة كغريه من املسؤولني 
يعلم أن التغيري ســنة الحياة والبقاء يف 
أي منصــب قيادي لفــرتة طويلة يجعل 
املسؤول مغروًرا وفاسًدا ومستبًدا وهناك 
البلــدان ملثل هؤالء  تجارب يف معظــم 
القياديــة وكأنها  املتشــبثني مبواقعهم 
وراثية، وللتذكري هادي رئيس الجمهورية 
األســبق تنازل عن الســلطة لغريه بكل 
عليه  يشــكر  مســؤول  ومبوقف  هدوء 
عليه  يعيبون  كانــوا  من  حتى  ويحرتمه 
بعض األخطاء أثناء حكمه.. فهل العرادة 
أكرب وأفضل من هذه الهامة الوطنية حتى 

يرص عىل البقاء إىل ما ال نهاية؟

لسنوات ثالث كنت وكثري من زماليئ 
نخىش  شــبوة  محافظة  يف  اإلعالميني 
كثرًيا االعتقــال أو االختطاف أو االغتيال، 
كنــا نفكر كثرًيا عندما منســك القلم، أو 
الكمبيوتر  نفتح صفحــة عىل شاشــة 
لنكتــب رأًيــا أو حتى خــرًبا، لقد كانت 
باملعتقلني,  السلطة بشبوة مليئة  سجون 
يكن  فلم  املوقف,  املطاردات سيدة  وكانت 

مسموًحا ألي كان أن يبدي رأيا مخالفا.
ونقول  ونكتــب  نعربِّ  اآلن  ولكننــا 
ما نريــد، مل يعد يف املعتقالت ســجناء 
أو معارضني، رغم كل  أو ناشــطني  رأي 
ســلطات  أصبحت  اإلعالمية  الحمــالت 
متاما  مختلف  بشــكل  تتعامل  املحافظة 
الشــعور  أن  عن ســابقتها، واألهم هو 
باألمن أصبح يالمس قلوب كل من يعيش 
يف هذه املحافظــة، مل نعد نخىش نقاط 
أصبحنا  بل  نجتازها،  كنا  عندما  التفتيش 

ونفخر  نزورها 
بها وبإنجازاتها, 
ونحيــي الجنود 
فيها،  الواقفني 
اليوم  والجميع 
يقف خلف قوات 
األمن يف حربها 
اإلرهاب  ضــد 
مجتمعي  بوعي 

يثري اإلعجاب.
المس  لقــد 
الجميع بشــبوة حالة األمن واالستقرار 
التــي تشــهدها املحافظة، حني شــعر 
املواطن أن القوات األمنية جزء منه ومن 
طموحــه وآماله وأنها تســعى لخدمته 
وتأمني ســبل عيشــه، فارتفع ســقف 
الطموح لدى الجميع مبســتقبل أفضل، 
حيث أغلقــت جميع الســجون الرسية 
عملية  ومتــت  املحاكم  أبــواب  وفتحت 
تهيئة األجواء للسلطة القضائية ملارسة 

أعالهم بكل أريحية.
لجميع  ذراعيها  اليوم  شــبوة  تفتح 

املجــاالت  مختلــف  يف  املســتثمرين 
نحو  باملحافظة  للنهــوض  لالســتثار 
مختلف  يف  نهضة  ذلــك  ويقابل  األمام, 
املجاالت أبرزها إصــالح الطرقات وإعادة 
تأهيلهــا واســتحداث طرقــات جديدة 
عاصمة  عــىل  الدائري  الخــط  وأبرزها 
والذي سيخفف من  محافظة شبوة عتق 

االزدحام وسط عتق.
كــا أن النهضــة شــملت القطاع 
بافتتاح مستشفى  الصحي، والتي متثلت 
يعترب  والذي  املحافظــة  بعاصمة  الهيئة 
فيه  وتقدم  الطبيــة,  األرصحة  أروع  من 
الخدمــات مجانا لجميــع املرىض, فقد 
احتفل مستشفى الهيئة قبل أيام باالنتهاء 
من إجراء 1000 عملية ناجحة تم إجراؤها 
مبستشــفى الهيئة بفــرتة وجيزة جدا. 
ويضــاف إىل ذلك االســتقرار الكبري يف 
خدمة التيار الكهربايئ بعاصمة املحافظة 
وجميــع املديريات، كل هــذه اإلنجازات 
وأكرث ولكــن ال يراها إال مــن ُحرَِم منها 
طويال, حفظ الله شبوة وأهلها فهي درة 

الجنوب, وإىل األمام بإذن الله.

النزوح السياسي إلى عدن وسياسة االستيطان

العرادة ليس أقوى من هادي حتى يظل حاكًما ىلع مأرب!

اليوم يف شبوة يمكنني أن أتحدث وأكتب وأحلم..!

محمد سعيد الزعبلي

عبداهلل سالم الديواني

أديب صالح العبد

نصر هرهرة 

سالم فرتوت

اعتداءات الحوثي على 
المالحة الدولية

سلب خضرة أبين

تكررت اعتــداءات الحويث عــىل حامالت النفــط يف املوانئ 
الجنوبيــة دون أن نلمس موقًفا جاًدا وحاســًا من قبل الحكومة 
اليمنية ودول التحالــف واملجتمع الدويل، ويعود متادي الحويث يف 

هذه االعتداءات يف تقديرنا إىل عدة أسباب، أهمها:
 • الســبب األول: الحويث أمن العقاب وأصبح متأكًدا أن ال أحد 
يعاقبه عىل عنجهيته هذه، فهو عبارة عن مليشــيات ال تحكمها أي 
منظومة سياسية أو مرجعيات أدبية وأخالقية وقانونية، ومن جهة 
أخرى ال يســتبعد أن لديه خيوط أو حبــال أو كيبالت موثوقة وذات 
نفوذ قوي تعمــل لصالحه يف إطار من يفــرتض أن يعاقبوه عىل 
أفعاله تلك ورمبا تجمعهم نقاط تقاطع مصالح، فالفساد واإلرهاب 

وجهان لعمله واحدة.
 • الســبب الثاين: أن مجلس القيادة الرئــايس قد أوكل مهمة 
املوارد لرئيس املجلس االنتقايل الجنويب نائب رئيس مجلس القيادة 
الرئايس، والذي عمل باتجاه توريــد عائدات النفط والغاز إىل البنك 
املركزي عدن لتستخدم يف صالح الشعب، وهذا أثار حفيظة الكثريين 
من قوى الفســاد املحلية والخارجية التي تعتقد أن هذا القرار يهدد 

مصالحها التي تكونت خالل السنوات املاضية.
 • الســبب الثالث: ابتزاز الحويث للمجتمــع الدويل واإلقليمي 
وإثبــات تحكمه يف املالحة الدولية وتجــارة النفط والغاز يف هذه 
املنطقة الحيوية من العامل وتحقيق مكاســب سياســية أكان يف 
مفاوضــات الهدن ووقف الحــرب أو يف إطار العملية السياســية 
القادمة التي ترعاها األمم املتحدة وإظهار هشاشة خصومه املحليني 

واإلقليميني.
لكن هناك وجه آخــر لهذا الوضع الــذي يتحالف فيه الحويث 
مع قوى الفســاد املحلية واإلقليمية والدولية عىل قاعدة أن الفساد 
واإلرهاب وجهان لعملة واحدة، هذا الوجه اآلخر هو أن هناك شعب 
الجنوب الذي يحاول اإلرهاب والفســاد حرمانه من استثار ثرواته 
وتحســني خدماته ودفع مرتبات جنــوده وموظفيه من تلك املوارد 
يف مساومة قذرة بني احتياجاته وتطلعاته السياسية، فهذا الشعب 
ميتلك مــن القوة والخربة يف مواجهة الفســاد واإلرهاب مبختلف 
أشكاله وألوانه وأدواته لن يطول صربه أمام هذه االستفزازات ومعه 
كل القــوى اإلقليمية والدولية ذات املصالــح املرشوعة يف املنطقة 
ويف أمن واســتقرار املالحة الدولية، ففي الوقت الذي تلقن القوات 
الجنوبية مليشــيات الحويث أقىس الــدروس والهزائم يف ميادين 
الرشف واملواجهات املبارشة عىل امتداد حدود الجنوب فإنها ليســت 
بعاجزة  عن صد تلك املحاوالت املستمرة ملليشيات الحويث االرهابية 
الستهداف الجنوب ومنشآته االقتصادية ومواطنيه، كا أكدت هيئة 
رئاســة املجلس االنتقايل الجنويب يف اجتاعها الدوري األسبوعي 
ولن يطــول أمد البؤر اإلرهابية التي ال زالــت عىل األرض الجنوبية 

ومتخادمة مع الحويث.

هي بالد االخرضار وسطوع شمس النهار، قلب جنوبنا الحبيب وأحد 
أجنحته وإذا انكرس جناح الطائر فهل يستطيع أن يحلق؟

أبني سلة غذاء الجنوب كا وصفها الرئيس عيدروس، لكن السلة التي 
كانت مألى عىل وشــك أن تفرغ من محتواها بعــد أن خرست اآلالف من 
أفدنتها الزراعية بفعل فاعل خالل ربع قرن ويزيد، بســبب مؤامرة النظام 
العفايش عليها وعىل كل الجنوب فوجــه رضبات قاتلة إىل أهم ما متلك 
أبني وهي أراضيهــا الزراعية حيث تم تخريب بنيتهــا الزراعية، وخربت 
قنوات الســيول التي شيدتها الســلطات املحلية إبان االحتالل الربيطاين 
لتنقطع الســيول عن مناطق زراعية بأكملها، فبــاع ورثة الرجال األفذاذ 
الذين استصلحوا تلك املناطق الزراعية بالعرق والدموع والدم أراضيهم وها 
هي تحول إىل تجمعات سكنية حيث حلت أشجار األسمنت محل األشجار 

الحية الخرضاء.
كانت أبني محاطة بحزام أخرض ينتح الكثري من املحاصيل كالحبوب 

بأنواعها والفاكهة من موز وباباي ومنجا والذهب األبيض.
أبني اليوم يف طريقها لتفقد أهم ما متلك وتعميم املحافظ مبنع البناء 
عىل أراضيها الزراعية لن يكون مجديا إذا مل تصحبه إجراءات عملية تتمثل 
بإصالح قنوات الري ودعم مؤسســة الري ومحاســبة كل من يعمل عىل 
إفراغ أبني من ســلة الخري.. الجميلة الغنية بحزامها األخرض حزام الخري 

لكل الجنوب.. األغىل واألجمل من كل صنوف الذهب.
لتكن هذه املسألة مسؤوليتنا جميعًا، ونناشد السلطات املحلية بالعمل 
عىل الحفاظ عىل أرايض أبني الزراعية وعىل املجلس االنتقايل أن يضطلع 

بدوره يف ذلك.


