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اإلقناع بالمدفع !
علي ثابت القضيبي
األسبوع الفائت  ،أبلغت شبوة رسالتنا لقوى االحتالل الشاميل
 ،وهي كانت قوية املضمون والدالالت  ،وتبعتها ســقطرى أيض ًا ،
ورمبا تلحق بهم حرضموت بعد سعي أبو عوجاء للتمدد يف نطاق
جغرافيا النفط هناك ...كل هذا زلزل فرائض الجرنال العجوز وأربك
حســاباته  ،فأدخل ذراعه يف جراب الحاوي خاصت ُه ليســتخرج
أالعيبه وسخافات سحره...
ُ
نعرف يقينــ ًا أن الجرنال الدموي ( األحمــر ) أدمنَ لعبة املوت
اليطيب له العيش إال ُمســتكين ًا وأذرعه األخطبوطية
والدّمار  ،إذ
ُ
متتص إيراداتهــا  ،أو يف أجوا ٍء
غائص ًة يف جــوف حقول النفط
ٌ
ُمع ّفــر ٍة بغبار االنفجارات املمزوجة برائحة البارود ! لذلك ليس من
ّ
الطرافة أن اليخلو أيّ تجســي ٍد لشــخص ِه إال بصور ٍة شائه ٍة تقطر
ُ
الدماء من بــن أنيابها وتلطخ شــفتيها ووجنتيها ...وهكذا هو
دامئ ًا!.
بعد تظاهرات رفض شــبوة  ،جاء الــرد العاجل بتفجري أنبوب
النفط هناك  ،تاله تفجري أنبوب الغاز  ،والبقية ســتتبع والشك ــ
القدّرالله ذلك ــ طبع ًا هذه الرسائل  -التفجريات  -دالالتها  :ابتعدوا
عن هنا  ،ودعوين أنهب أو هو الجحيم والحرائق ! والرسالة وقح ٌة
وتومئ إىل لؤ ِم وانحطاط املرســل ووقاحته...
وبفظاظة أيض ًا ،
ُ
أليس كذلك ؟!

هل تستطيع هيئة مكافحة الفساد
مواجهة حماية الفساد
عبد العزيز الدويلة
أســوأ يشء أن تكتشــف أنك مخدوع ِ
ومن من؟ من يفرتض
أن تكون حريصة عىل خدمة املواطنني ومســئولة عىل توفري
الخدمات األساسية مثل (إصالح املجاري).
وهذا جزء من عملية فســاد منظمة وسلوك روتيني تنتهجه
عصابات يف مرافق الدولة الخدماتية لدرجة أنها تقوم بعمليات
تخريبية حتى يتم استدعائها إلصالح ما تم تخريبه وعندها تبدأ
عمليات االبتــزاز كأن تجمع مبالغ مالية من املواطنني أو تكيف
املواطن بدفع تكاليف عملية اإلصالح أو الرتميم وال يتم اإلصالح
بل يتم العبث بهذه املبالغ أو التربعات.
وال تتم العمليات مبعزل عن املســئولني املبارشين لهم وهنا
تكمن خطورة هذا السلوك املشني وبعض املسئولني متورطون
يف هــذه العمليات وبذلك تتنامى ظاهرة الفســاد وتزداد أكرث
ويصبح حتى املواطن غري قادر حتى عىل تقديم الشكوى بسبب
تورط بعض هوالء املسئولني يف هذا النوع من القضايا.
هذه الوضعية شجعت بعض املسئولني عىل التامدي واإلفراط
بالقيام بهذه الخروقات حيث إن هذا الســلوك جاء مبكاســب
كبرية لهم فبعضهم من اشرتى األرايض وبعضهم من بنى الفلل
والبيوت الفاخرة وهم أيضا يشرتون أفضل أنواع القات وماخفي
كان أعظم؛ كل ذلك جعلهم مدمنني عىل هذا السلوك غري مبالني
بخطورة هذه السلوكيات؛بل أصبحوا غري قادرين عىل الرتاجع
الرتباط ذلك مبصالحهم الشخصية بهذا الفساد.
وقد ســاعدت أوضاع الحرب هؤالء الفاســدين واالنتهازين
واملنافقني عىل التعبري العلني غري املبايل عىل هذه املامرســات
املقيتة دون خشية أو خوف من عقاب ،حتى أصبحت شهوتهم
جامحة ويصعب السيطرة عليها ،ولألسف يعترب املواطن رشيكا
يف انتشــار هذه الظاهرة عندما استســلم لهؤالء بإعطائهم
األوتاوات والرضوخ لطلباتهم وابتزازهم التي ال تنتهي ،رغم أن
املواطن يعيش حالة ميسورة ومســتورة فهو مضطر أن يلبي
ابتزازهم املريع .
خالصة القول؛ فإننا نناشــد هيئة مكافحة الفســاد ــ إن
كانت موجودة ــ بالقيام بدورها يف الحد من هذه املامرســات
املخجلة والتي عكســت نفسها سلبيا عىل املواطن وعىل مظهر
مدينة عدن الحضارية حتى أصبح وضعها ال يرس عدو وال حبيب
وتدنت مســتوى الخدمات فيها إىل الصفر وتحتاج إىل عملية
إنقاد الستعادة وجهها الجميل واملرشق .

ملشنة حضرموت...الخطر المحدق باألمن
ّ
المجتمعي!
والسالم
عماد مهدي الديني
تســعى الكثري من القوى السياســية
والجهات املختلفة إىل استهداف حرضموت
ومحاولــة استنســاخ وملشــنة قواتها
النخبويــة الحكوميــة الضاربــة بطرق
وأســاليب حرب وتشــويه مختلفة ،كان
أحدثها التسويق الوهمي والرتويج من قبل
أكرث منجهة ،لوجود فرص تسجيل مجندين
حضارم يف قــوات النخبة الحرضمية تارة
ولتكوين قوات أحزمــة جنوبية مدعومة
من التحالف تارة أخرى وأشغال الكثري من
الشباب الحضارم بالبحث والتحري والسؤال
عن حقيقة األمــر وكيف ميكنهم االلتحاق
والتســجيل يف صفوف املنتســبني سيام
بعد إقحام اسم املجلس االنتقايل الجنويب
مع األســف يف تلك الزوبعات الرتويجية
املســيئة له وقياداته الحرضمية بالدرجة
األوىل كونها األكرث دراية ومعرفة بخطورة
نتائج خطوات كهذه عىل السلم املجتمعي
وواحديــة القوات الحرضميــة ورضورة
تعاون وتكاتف الجميع بحرضموت للحفاظ
عىل النســيج العســكري النخبوي املوحد
باعتباره أحد أهم املنجزات واالستحقاقات
الحرضمية التي ينبغــي عىل كل حرضمي
أن يفتخــر بها ويعمل كل ما يف وســعه
للدفــاع عنها وتعزيــز لحمتها الحرضمية
وعدم القبول بأي مشــاريع اســتهداف أو
تفكيك أو انتقاص منها بعد أن خضعت لكل
االعتبارات التدريبية والجوانب العســكرية
وصقلت بأعىل املستويات التأهيلية لتكون

بحق وحقيقة قوات نخبة وطنية واســم
عىل مسمى.
وعليه فإن مجرد الرتويج اليوم لوجود
فرص تسجيل عسكري بحرضموت الساحل
مــن أي جهة كانــت غري قيــادة املنطقة
العســكرية الثانية ومن فيهــا من قوات
النخبة الحرضمية واألجهزة األمنية ووفقا
لألطر القانونية وهيكلية القوى العسكرية
واألمنية واإلجراءات الرسمية املتبعة ،يعد
محاوالت خطرية لرضب األمن واالستقرار
بحرضموت واستهداف النخبة والعمل عىل
خلق بوادر فوىض ونزاعات تؤسس لحروب
ورصاعات حرضميــة حرضمية وجنوبية
مينية.
وبالتايل إغراق أهــل حرضموت العلم
والســلم والحضارة واألمن واالستقرار يف
حاممات دماء مقبلة وعــر تلك املجاميع
املليشياوية والخاليا التخريبية التي يراد لها
أن تتواجه اليوم مع قــوات النخبة واألمن
بدال مــن متكينها من اســتكامل تطهري
حرضمــوت ومالحقة بقيــة خاليا املوت
والتخريب واإلرهــاب التي ماتزال ترتبص
بحرضموت وتتحني الفرصة للثأر لهزامئها
ونكســاتها املتواليــة عىل أيــدي قواتنا
النخبوية املرشفة لــكل مواطن حرضمي
ألقى السمع وهو بصري.
وعليه ينبغي عــى قيادتنا الحرضمية
ممثلة بســعادة القائد املحافظ اللواء فرج

البحسني وقيادات النخبة واألجهزة األمنية
والقــوى املدنيــة واألحــزاب والفعاليات
السياسية واملقادمة واألعيان يف حرضموت
أن يقفوا جميعا وقفة رجل واحد للتصدي
بوعــي وشــجاعة ملثل هذه املامرســات
الخطــرة واملحاوالت التفخيخية للســلم
واألمن املجتمعي يف حرضموت والخروج
مبوقف واحد رافض لهــا ومعرب مبختلف
األساليب والوســائل والطرق املتاحة عن
عدم القبــول بأي مســاع رامية لتقويض
الســلم الحرضمي وملشنة حرضموت من
قبل أي طرف كان ســواء كان جنويب ,أو
ميني ،باعتبــار أن كل من يريد لحرضموت
أن تتحول اليوم إىل إمارة إخونجية تابعة له
أو إقطاعية ملحقة مبليشياته وتحت قيادة
ورحمــة أدوات تدار من جهــات خارجية
بالرميوت كونرتول ،اليختلفون عن بعضهم
يف نظرتهم لحرضموت الدولة وســعيهم
الحثيث إلخضاعهــا ،أو تطويعها وقيادتها
وجعلها مجرد ملحقية منزوعة الســيادة
واإلرادة والقيادة.وهذا هو املستحيل املهني
بعينــه الذي الميكــن ألي حرضمي أصيل
أن يرىض به أو يقبل مبناقشــته وهو يرى
اليوم جيشــا نخبويا حرضميا ضاربا أمام
عينيه بإمكانــه تغيري كل معادالت املايض
التعيس وقلب كل موازنات الظلم والتهميش
واإلقصاء للحضــارم وحرمانهم حتى من
أبسط حقوقهم ونصيبهم من خريات بلدهم
وثروات أرضهم التي يطمع كل الغزاة بها.

ما تسمى الشرعية الشرعية لها
عادل العبيدي
األصــل بأؤلئــك الهاربــن الفارين
يف الخارج  ،الذين يســمون أنفســهم
بالرشعيني  ،األصل فيهم أنهم الميثلون
ماتســمى الدولة اليمنية  ،وأن الرشعية
لهم مــن الخارج عــى املتواجدين يف
الداخل الثابتني عىل األرض؛ ألن ضعفهم
يف عدم مواجهة الحوثيني  ،جاعلني من
هروبهم وفرارهم إىل الخارج هو طريق
النجاة بأبدانهــم  ،تاركني خلفهم ً
أرضا
وعدوا مغتص ًبا  ،تكون هي التي
وشع ًبا
ً
جعلتهم يفقدون رشعيــة الحكم  ،وال
يكون الحاكم حاكام فعليا رشعيا إال إذا
تواجدت يف كيان دولته هذه األشــياء
الثالثــة األرض والشــعب والجيــش ،
ومايسمون أنفسهم بالرشعيني يفقدون
األرض والشعب شــاال وجنوبا  ،حتى
دول الجوار واملجتمــع الدويل ومبجرد
هــروب الحاكم وحاشــيته وحزبه من
البــاد  ،رسعان مايبــادرون إىل حفظ
مصالحهم يف تلك الدولة مع الســلطة
الفعلية القوية املتواجــدة عىل األرض
واالعرتاف بها .
االســتثناء يف رشعية الرئيس هادي
هو إنه ــ وبســبب ســيطرة الحوثيني
املواليــن إليران عــى األرض والجيش
والشــعب ــ برزت مخــاوف دينية و
سياسية وعســكرية واقتصادية كبرية
جدا عىل البالد نفسها وعىل دول الجوار
مــن ســيطرة الحوثيــن ذات العقيدة
الشيعية املواليني إليران  ،ولو كانت القوة

الجديدة التي طردت هادي وســيطرت
عىل األرض هي من غري الحوثيني وغري
مواليــة إليران  ،وال تشــكل خطرا عىل
دول الجوار املرتبطة معها وفيها مصالح
دول عظمى  ،لــكان األمر عاديا  ،ولكان
التطبيع معها واالعرتاف بها رسيعا من
دول الجوار واملجتمع الدويل  ،وال حاجة
إىل التمســك برشعية مهزومة متهالكة
ضعيفــة ذليلة فاســدة جبانة مرشدة
يف الخارج  ،ولكانــت دول الخليج يف
غنى عن اختيار قرار الحرب التي كلفتها
الكثري من املليارات .
لكن الذين يسمون أنفسهم بالرشعيني
ذهب بهم غرورهم إىل أبعد مايكون عن
هدف قرار اتخاذ الحرب ضد الحوثيني ،
مصدقني أنفسهم أن االعرتاف برشعية
الرئيس هادي واتخــاذ قرار الحرب هي
من أجل أن يعيدوهم بذواتهم إىل كرايس
الحكم  ،ومك ًرا منهم تعمدوا االبتعاد عن
هدف الحرب الحقيقي الذي هو محاربة
الحوثيني وإبعــاد رشهم وخطرهم عن
املنطقة العربيــة؛ فذهبوا إىل املحافظة
عىل أنفسهم  ،منشــغلون يف قنواتهم
اإلعالمية يغنون وميرحــون ويطبلون
ويعادون  ،عىل اعتبار أنه متى ما انتهت
الحرب بهزمية الحوثيني سيكونون هم
أنفسهم الرشعيني يف العودة إىل سلطة
الحكم .
مل تفــق رشعيــة الــذل والهــوان

والســقوط من حالة الوهم التي كانوا
يعيشــونها؛ إال بعد مارأوا التحالف ميد
الجنوبيني ويقويهــم عرفانا منه عىل
جهادهم وتضحياتهم ودورهم البطويل
يف طرد الحوثيني مــن الجنوب كامال ،
الذين بدورهم اســتغلوا ذلك الدعم من
التحالف واستطاعوا أن يؤسسوا مجلسا
سياســيا انتقاليا وقوات جيش جنويب
التي شــكلت إىل جانب سيطرتهم عىل
األرض التي عليها يعيش شعب مقومات
دولة جنوبيــة متكاملــة؛ ليكونوا هم
الرشعيني عىل أرضهــم وعىل دولتهم
القادمة .
رشعية املنفى مل تستغل الفرصة من
خالل اعرتافها برشعية الجنوبيني عىل
أرضهم والنظر إىل الشامل حتى اليذهب
منهم  ،حيث ذهب بهم الغرور مجددا إىل
نهب الرثوات واملساعدات املالية وتعطيل
خدمات وحاجات الناس ونرش الفســاد
يف مؤسســاتها  ،والتمكني لإلرهابني
واملتطرفني  ،وسب وشتم ونصب العداء
لدول التحالف خاصة اإلمارات  ،وتوجيه
جيشــهم املأريب إىل محاربــة القوات
الجنوبية ويف أراضيها بدال من محاربة
الحوثيني  ،كل تلــك التهورات والتآمرات
جعلتهم يف صــف واحد مع الحوثيني ،
وبسببها أيضا فقدوا ماتسمى رشعيتهم
 ،وإذا مل يتوقفوا وينتهوا عنها ستنقلب
رشعية اتخــاذ قرار الحــرب يف اليمن
عليهم هم والحوثيني سواء .

