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مل تتص ّد للحملة الشعواء ضد هاين بن بريك بتوجيه من
االنتقايل أو إمارايت أو من الشــيخ هاين؛ فإذا فعلنا ذلك ال
فرق بيننا وبني مطابخ الرشعية .
ولن يحرتموننا حتى من وجهونا بــذاك ...ولكن فعلنا
ذلك ألننا ندرك أن كل من يقف مع قضية الجنوب ســيكون
مســتهدف وعلينا الوقوف وقفه رجــل واحد مع كل من
يطالب باستعادة الدولة .
ولن نهاجم جنوب ًيا مهام اختلفنا معه يف املشاريع؛ بل
سنظ ّل ندعوا الله أن يهديهم .

المقال االخير

جوهر القضية باختصار
ال أدري ملاذا ميتشق املثقف الشاميل (إال
أقل القليل) ســيف االتهام والعدائية تجاه
كل من يتجرأ بطرح القضية الجنوبية عىل
النحو الذي يخالف رؤيتهم ورؤية قادتهم
لها ،حتى يتهيأ ملــن يتابعهم وكأن عفريت ًا
يتقمصهــم أو يتقمصونــه مــن الداخل
ليطلقوا عنان الشــتائم وتوزيع االتهامات
ولعن وشتم كل ما ال يوافقهم رؤيتهم.
القضية أبســط بكثري مــن التخاصم
والتشــاتم التنابــز بالعدائيــة والتباري
بالكراهيــة ،وهي تتلخــص يف أن تجربة
رشاكة فشــلت يف أيامها األوىل ،والبحث
عن مخــرج يحمي طريف هــذه الرشاكة
ويعيد لكل منهام حقه ،ويؤمن طريق آخر

منه ،أما االعرتاف بالفشل
لرشاكات أكرث أمانا وأكرث عد ًال
فهو املدخل الرئييس ورمبا
أكرث قابلية للرسوخ والبقاء هو
الوحيد للخروج من نتائجه
الخيار األمثل واآلمن.
الكارثية.
الذيــن يحولــون القضية
بقــاء الوضــع الراهن
إىل طوطم مقــدس ،يدركون
عىل مــا هو عليــه ،دما ٌر
أنهم يتكئون عىل ســند زائف
للجميع يف ســبيل وه ٍم مل
وأن القضية ليســت لها عالقة
يعد له مــكان ال يف الواقع
باملقدس واملدنس وأن املوضوع
وال يف األحــام ،والعودة
تجربــة برشية قابلــة للنجاح
والفشل ،وقد فشــلت ،والحل د .عيدرو�س النقيب لنظــام الدولتني ٌ
حل ناجحٌ
فيه منفعــة للطرفني عىل
هو اإلقرار بهذا الفشــل وليس
الســواء ،ولن يخرس منه
اإلرصار عــى مواصلــت؛ ألن
اإلرصار عــى مواصلة الفشــل لن يقود أحد إال أصحاب املصالح غري املرشوعة التي
إال إىل استنســاخ هذا الفشل مبا هو أكرب يلبسونها لباس الطهر والقداسة!...

الفلكي الجوبي يحدد موعد أول أيام عيد األضحى
األمناء /خاص:

اليمني /أحمد الجويب يف منشــور بحائطه عىل الفيسبوك :إن اول أيام عيد األضحى املبارك  1440ه سيصادف يوم
قال الفليك
ّ
األحد  11أغســطس  2019ويوم الوقوف بعرفة الســبت  10أغســطس  2019وأول العرش يوم الجمعة  2أغسطس  2019ويوم
الخميس  1أغسطس  2019هو اليوم  29واألخري يف شهر ذي القعدة 1440هـ.

من ذاكرة اجلنوب
قضاة محكمة عدن وضابط الرشطة
القضائية عند افتتاح مبنى املحكمة
الجديد يف سنة 1964م وهو املبنى
املعروف حال ًيا باملجمع القضايئ
للمحاكم يف كريرت.

الحكومة والعيد
ّ
األضاحي!
وكباش
سالم الفراص
هناك العديد من تجار الكباش (الربابر) املوسميني
الذين اعتادوا انتظار قدوم العيد الكبري بفارغ الصرب
ليرضبوا رضباتهم ،مستغلني حاجة الناس إىل رضب
عصفورين بحجر واحدة يف هذه املناســبة الدينية
التي تجعل تدافعهم للحصول عىل ذبيحة واحدة تكون
منها أضحية ومنها تأمــن كم وجبة لعدد من األيام
يكون قوامها اللحمة التي حرم منها الغالبية العظمى
من الناس بسبب ارتفاع أسعار اللحوم الجنوين طوال
أيام السنة.
وتحــت هذه الحاجة التي يدركهــا ويقدر فضلها
التجار أو املتاجرون املوســميون باملوايش (الربابر)
الذين يتســابقون عىل تقديم عروضهم إىل مختلف
املرافق واملؤسسات املدنية والعسكرية بقصد ضامن
تســويق أكرب كمية ممكنة للموظفــن والعاملني
واألسواق بأسعار يحددونها هم دون تدخل أي جهة
رسمية يف تحديد السعر للرأس الواحد ،والتي بلغت
يف األشــهر املاضية ما يقارب الستني ألف ًا (كاش)،
وخمسة ومثانني ،وتسعني ألف ًا بالتقسيط.
وال شــك أن أســعارها يف األيام القادمة أي مع
حلول عيد (الحج) العيد الكبري قد تبلغ املائة ألف ريال
بالتقسيط وأقل من هذا املبلغ نقد ًا (كاش).
ولنا أن نتخيل هنا حالة االســتغالل والقهر التي
ميارســها هؤالء التجار املوردون للكباش (الربابر)
عىل الغالبية العظمى من العامل واملوظفني الذين ال
يجدون خيار ًا آخر غري تسليم رقابهم لهؤالء ،ليعيشوا
طوال العام سلسلة من التسديد الشهري من رواتبهم
الضئيلة واملتدنية مقابل كم كيلو يحصلون عليه من
ذبائحهم بالكاد تكفي ليومــن أو ثالثة أيام أو رمبا
أربعة يف أحسن الحاالت.
وإذا كان قد وجد من يحول هذه املناســبة الدينية
الفرائحية إىل رش منفلت عقاله بسبب غفوة وغياب
وتغايب الجهات املسؤولة عن مراقبة األسعار وفرض
االلتزام بها وعدم الخروج عنها حامية للناس واحرتام ًا
آلدميتهم ..فإننا نتوجه بدعوة خالصة إىل الحكومة
بشــكل عام أو املؤسسات الحكومية املعنية مبعيشة
الناس ومنها املؤسسة االقتصادية العسكرية تحديد ًا
بأن تتوىل هي القيام باســترياد ذبائح العيد الكبري
من بر الصومال وأن تقوم بوضع أســس ومعالجات
سليمة لحصول الناس (املواطنني ،املتقاعدين ،ذوي
الدخل املحدود) عىل ما يريدونه من هذه السلعة عىل
األقل خالل عيد األضحى وأن تحدد لها هامش ًا ربحي ًا
معقو ًال يخفف الثقل عىل املواطنني واألرس وينجيهم
من الوقوع فريسة لجشع املتاجرين والجزارين الذين
اعتادوا أن يحيلوا األفراح إىل أحزان واألعياد إىل مآتم.
َّ
يتبق لنا إ َّال أيام قليلة ويقف الحجاج عىل جبل
مل
عرفه مكربين مهللني ،فهــل نأمل تجاوب الحكومة
بالتوجيه للمؤسســة االقتصادية للقيام بهذا الدور
وكرس شوكة املحتكرين لسوق اللحوم؟!

