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الشرعية اليمنية ..
وفرصتها األخيرة للبقاء

يا أصحاب المياه !
علي ثابت القضيبي

أحمد سعيد كرامة
االنسحاب اإلمارايت العسكري من اليمن دخل
حيز التنفيذ العميل وامليداين  ,كتبت مبقال نرش
من سابق ويحمل عنوان  :اإلنسحاب اإلمارايت...
ســتدفع مثنه الرشعية اليمنية ,كان ذلك املقال
التحلييل قبل اإلعالن عن االنســحاب اإلمارايت
بعدة أشهر تقري ًبا .
من خالل املتابعة الدقيقــة ملجريات األحداث
واألزمات والنكبات واالستنزاف املستمر لألموال
واملشــاريع املقدمــة مــن الســعودية و دولة
اإلمارات العربية املتحدة عرب ذراعها اإلنســاين
الهالل األحمر اإلمارايت ,أدركت مبا ال يدع مجاال
للشــك أن اإلمارات راحلة مــن اليمن  ,وتحالفها
االسرتاتيجي مع الســعودية هو من آخر بعض
اليشء ذلك االنســحاب الــذي كاد أن يكون قبل
عامني تقريبــ ًـا .
الرئيــس هادي وحــزب اإلصــاح اإلخواين
املســيطر عىل القرار الرئــايس مل يتعلموا من
تجاربهم املأساوية واملريبة السابقة مع الرئيس
الراحل عفاش أم مع مليشــيات الحويث اإليرانية
التــي أدخلوها خيام ســاحة تغيــر اإلصالح
بجوار جامعة صنعــاء  ,وتبناهم الرئيس هادي
يف مؤمتر الحوار الوطنــي  ,وظل عىل الجانب
الســعودي واإلمارايت يف تلك املرحلة بأن األمور
تحت السيطرة .
تحالف الرئيس هادي واإلخوان مع مليشيات
الحويث كان لإلطاحــة بالرئيس الراحل عفاش ,
وهناك وعود حوثية قطعــت للرئيس هادي بأن
يكون هو الرئيس القادم التوافقي مبباركة حوثية
وإخوانية  ,ووعد الحويث بتقاســم السلطة مع
حــزب اإلصالح اإلخواين بعــد إزاحة عفاش عن
املشهد السيايس والعام يف اليمن  ,ونكث الحويث
برشكاء األمس أعداء اليوم .
وقع الــكل يف رشاك الحــويث  ,وخرس الكل
بســبب الحويث  ,وقتل من قتل ( عفاش ) وهرب
من هرب من العاصمة صنعــاء ( الرئيس هادي
وعيل محســن األحمر ) وتــرد من ترشد يف
عواصم الشــتات من قيادات اإلخوان املســلمني
والزعامء والقادة وأرسهم من أبناء شامل اليمن
 ,بسبب تخاذلهم عن الدفاع عن عرضهم وأرضهم
حتى اللحظة .
ستنسحب القوات املسلحة اإلماراتية حتى من
العاصمة عدن  ,ولن يبقى أي ضامن لبقاء الرشعية
اليمنية وحكومتها يف العاصمة عدن غري تبنيها
وتنفيذها لربنامج عميل مزمن ملكافحة الفســاد
والفشــل والرشوع بتنفيذ مشاريع الخدمات يف
املناطق املحررة وتحديدا العاصمة عدن .
مزيــدا من املامطلــة والتســويف وتكريس
الفوىض واالنفــات األمني من قبــل الرشعية
وأدواتها ستدفع مثنه غاليا جدًا هذه املرة
كلام اســتمعنا يف نــرات األخبار
األحــداث املتالحقة التي تحدث يف مياه
الخليج العــريب من تداعيــات األزمة
القامئة بني الواليات املتحدة األمريكية
وحلفائها من دول الخليج وعىل األخص
اململكــة العربية الســعودية واإلمارات
العربية وإيــران وحلفائها يف املنطقة
من مليشيات الحشد العراقية ومليشيا
الحويث يف اليمن وحزب الله يف لبنان
أحس املتابع بقــرب انفجار الحرب بني
القوى املتصارعــة فاألحداث متالحقة
ومتتابعة وتتجســم مبــرور األيام مع
ارتفاع وثرية الحشــد النفيس والهياج
الجامهــري عــى مســتوى القوى
املتصارعة .
وقــد وصل التصعيــد الخطايب بني
طريف النزاع الواليات املتحدة األمريكية
وإيران قمة التوتر حيث استخدم طريف
النزاع أعىل صيــغ التهكم وأقوى ألفاظ
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املياه هي مشــكل ٌة تعصف بعدن أجمعها كل
اليوم  ،وهذا مع تفاقم موجات النزوح والتوافد
العبثي إليها من كل حدب وصوب  ،ومشــكلة
املؤسســة العامة للمياه  /عدن هي يف عقلية
إدارة هــذه املشــكلة  ،أو يف لجؤها إىل حلو ٍل
ترقيعية أو ارتجالية وبحســب ضغط املشكلة
يف هذه املنطقة أو تلــك  ،وكثري ًا يف اللجؤ إىل
املحاباة وتحت ضغوط نافذيــن بنقل إمدادات
املياه من هذه املنطقة إىل تلك  ،وبالتايل الوقوع
يف محظور الظلم ملواطنــن يف منطق ٍة عىل
حساب أخرى...
مواطن يف الحصول عىل
طبع ًا مــن حق كل
ٍ
ٌ
صلب
امليــاه  ،وهذا
حــق رشعي أصــ ًا  ،ومن ُ
مســؤولية املؤسســة العامة للمياه يف إدارة
هذه املسألة بشــك ٍل عقالين وعادل ومنطقي ،
ال أن تلبي هذه الحاجة ملواطنني عىل حســاب
مواطنني آخرين !
يف الخيســة مبديرية الربيقة م/عدن  ،فقد
عانينا من االنقطــاع الكيل للمياه ولشــهو ٍر
طويلــة ومتتابعة  ،وهذا مرهق جد ًا والشــك ،

ولذلك اضطررنا للخروج الغاضب إىل الشوارع ،
بل وإغالق الطرقات أمام مبنى املديرية السابق ،
وهذا جاء بعد متابعاتٍ روتيني ٍة طويلة ومضنية
وغــر مجدي ٍة أيض ًا  ،ولكن بعد ذلك ت ّم التجاوب
خزان للمياه
باســتحداث خط إمدا ٍد مبارش من
ٍ
وحلت املشكلة كاملة
يف املصفاة إىل املنطقة ُ ،
يف بداية األمر  ،ولكن يا فرحة ما متت...
ٍ
بخطوط
التفريع
الطريف أنه بعد ذلك بــدأ
ُ
فرعية من هذا األنبوب  ،وأول خطٍ كان ملنطقة
كود النمر  ،وبعد ذلك خطــ ًا آخر إىل العامرات
شارع يف الجهة الرشقية
الحديثة البناء يف آخر
ٍ
ملنطقة كود النمــر ! وهكذا أصبحت املياه تص ُل
لســاعتني أو ثالثٍ يف اليوم فقط  ،بل وأقل من
ذلك بالنسبة للمساكن الواقعة عىل مرتفعات أو
يف األدوار العليا !
اليوم هناك مشــكلة مياه لــدى إخوتنا يف
منطقة الكســارة املالصقة للجهة الشاملية يف
منطقة كود النمر  ،وهذا بســبب ازدياد الكثافة
السكانية والنزوح  ،وطبع ًا من حق إخوتنا هنا
يف الحصول عىل املياه  ،ولكن حل هذه املشكلة

الحرب األشد ضررًا على الجنوب
عبدالكرمي النعوي
الكثــر من الجنوبيني نجدهــم ال ينظرون
إىل الوضع اليمني بشكل عام والجنويب بشكل
خاص ،وإىل طبيعة وحقيقة ما تجري فيه من
أحداث وتطورات ومتغريات وتقلبات متتالية..
وينبغي أن ينظــروا بتمعن و عمــق ،وتقييم
صحيح مستمد من واقع هذه األحداث والوقائع
التي تجري ،وتحديد ًا من جانب سلطات اإلخوان
يف الرشعية اليمنية من سياســات وما تتخذه
من إجراءات ،وما تقوم به من مشاريع حربية
عدوانية لصالح قوى الشامل ضد الجنوب.
بل ينظرون إىل األمور (يف الغالب) بعفوية
وسطحية ووفق ًا للظاهر ،دون الغوص يف عمق
ما يجري...ينظــرون دون إعطاء القدر الكايف
من األهمية ملا يجــري ،وال يعون أحيان ًا إال بعد
فوات األوان.
لذلك يجب علينا أن ندرك متام ًا أن الحرب التي
تشنها قوى الشــال حالي ًا (بشقيها اإلخواين
والحويث) ضد الجنــوب ،ال تقترص فقط عىل
الحرب العســكرية ،بل يشــنون حرب التضليل

باســم الدين ،و حرب زرع الفنت وإشعالها بني
الجنوبيني ..وينبغي التنبه إىل األســاليب التي
حرب
يستخدمونها (إعالمي ًا وميداني ًا)..وهناك
ٌ
هي األشــد رضر واألكرث خط ًرا عىل الجنوب،
وهي حــرب القرارات والتعيينــات واإلجراءات
والتغيريات والرتتيبات السلطوية التي تصدرها
ما تسمى بســلطات الرشعية ،لتعزيز األهداف
االحتالليــة ولفــرض واقع احتاليل شــايل
يف الجنــوب ،واالنقضاض وتعزيز الســيطرة
عــى أرضــه وثرواتــه ومقدراتــه وإقصاء
وعزل الجنوبيــن (املؤمنني بهــدف التحرير
واالســتقالل) من كل مواقع ســلطات القرار،
ومحاولة ســلبهم مرشوعية ممكنات التمسك
بأرضهم ،وتجريدهم من جميع أدوات حاميتها
والدفاع عنها ،والتحدث باســمها والبقاء فيها
مثلام فعلت منظومة قوى االحتالل اليمني بعد
احتاللها الجنوب يف عام ١٩٩٤م.
واملتابع اليوم باهتامم يلمــس بالفعل بأن
هذه الحرب قامئة حاليــ ًا ضد الجنوب والهدف

مداعبات نارية
عصام مريسي
التهديد وهام مــع كل ذلك يضعان يف
الحســبان أن ال ترتفع الوترية عن تلك
الحدود وال ينتقل التصعيد إىل املالبسات
الحربيــة التي تشــتبك فيهــا القوى
بالسالح.
إنَّ الحفاظ عىل الوترية املتزنة وعدم
التصعيد إىل ما هــو أبعد من املداعبات
الناريــة بني طريف النزاع تســعى لها
أطراف كثرية من خالل دعواتها العلنية
أو من خلف الطاوالت املســتديرة وهي
تحــث طريف النــزاع إىل ضبط النفس

ومحاولة تخفيف التوتــر واللجوء إىل
املناورات السياسية وهذه األطراف هي
دول املضايق البحرية الذي إذا اشــتعل
فتيل الحرب لن تكون مبنأى عن األرضار
الحربية واالقتصادية واالجتامعية لهذا
فإنَّ هذه الدول لن تسمح بإشعال الفتنة
لهذا يرى يف مثل هذه األيام تحرك أمري
الكويت ولقائه بالرئيس العراقي الذي قد
يكون هو األول بعد اجتياح العراق ألرض
الكويت فالهم واحــد وكان داعي ًا إلزالة
االحتقان وفتح البــاب إلعادة العالقات

بالــرورة أن ال يكــون عىل حســاب أهايل
الخيسة باملطلق  ،أي حل مشكل ٍة بخلق مشكلة
أخــرى  ،خصوص ًا ومنطقة الخيســة مرتفعة
أص ًال  ،والسحب من أنبوب إمدادها باملياه معناه
االنعدام الكيل للمياه يف الخيسة  ،أي بالرضورة
السحب إلخوتنا يف الكسارة من الخط الرئييس
إلمداد الربيقة عموم ًا  ،وهنا سيتساوى اإلمداد
باملياه لكل أحياء الربيقة عموم ًا...
لذلك نقــول إلخوتنا يف املؤسســة العامة
للمياه  /عدن أن الحلول ملشــكلة املياه يف كل
ً
منطقية وعقالنية
البالد بالرضورة أن تكــون
وعادله  ،وليس عن طريق االرتجال والعشوائية
أو حتى املحاباة  ،فــكل هذا غري منطقي وغري
أخالقي أيض ًا ...نفس الكالم نقوله إلخوتنا يف
ّ
قيادة مديرية الربيقة  ،خصوص ًا واملسألة ليست
بالفرحــة والتباهي بافتتاح مــروع للمياه
ملنطق ٍة وهو عىل حســاب ضياعها نهائي ًا يف
منطقة أخرى؛ فتعاملوا مبنهاجي ٍة وإدار ٍة ح ّقة
لألزمات واملشاكل...
أال هل بلّغت ...اللهم فأشهد .
التحــرري لشــعب الجنوب ..وبــراوة غري
مسبوقة ومبنتهى الحقد والخبث ..تتقاسم قوى
االحتالل اليمني بشــقيها الحويث وما يسمى
بالرشعي (اإلخواين) األدوار إلســقاط الجنوب
من جديد بحرب مســلحة حوثية (يســاندهم
خفي) وحرب مراسيم وقرارات
اإلخوان بشكل
ّ
وإجراءات وتعيينات رئاسية حكومية إخونجية
مؤمترية ذات طابع ميني شاميل بحت ...هذه
املنظومة التي يتزعمهــا رمز التطرف اإلرهايب
العاملي عيل محســن األحمر هو ومليشــياته
متعددة األعامل واملهام واألغراض اإلجرامية.
ولعلنــا كجنوبيني نــدرك بأنّ ما تســمى
بســلطات الرشعية اليمنية هي نفس منظومة
االحتالل اليمني العفاشــية األخونجية وقواهم
الدينية القدمية املتجــددة التي احتلت الجنوب،
وتسعى إىل تثبيت االحتالل مجدد ًا بأي طريقة
كانت ...مــا يفرض عــى الجنوبيني جميع ًا
(مثلام وقفوا بصالبة وتح ٍد يف وجه آلة الحرب
والعدوان العسكري وهزموها) أن يقفوا بنفس
الصالبة والتحدي أمام حرب القرارات واملراسيم،
ووضــع حد ًا لهــا والقضاء عــى مصادرها،
والتعامل مع األحــداث مبنتهى الجدية والحزم
وبحــذر ويقظــة؛ حتى ال تتحــول النجاحات
واالنتصارات واإلنجازات الجنوبية املحققة إىل
رساب وإىل خرب كان.
*رئيس الدائرة اإلعالمية للمجلس االنتقايل
الجنويب  -محافظة الضالع

التي كانت شــبه مقطوعة وبعيد املنال
اجتامعها مرة أخرى بعــد مرور أعوام
عديدة ومــا خلفها من اجتياح األرايض
العراقية كنوع من الردع والتأديب .
وكذا يرى املســاعي الرتكيــة التي
تحاول الرفع من شأن إيران عىل اعتبار
أن أمريكا هي خصم مشــرك لكل دول
املنطقة التي تحاول استخدام دور األب
الحاسم من خالل فرض العقوبات عىل
األنظمة التي ال تريد لها أن ترفع هامتها
وتســتقيم يف حني تغض الطرف عن
مستوى تســليح إرسائيل بل وتدعمها
وهذا ما أثــار كثري مــن األنظمة التي
تشــعر بجور النظــام األمرييك وعدم
عدالته والكيل مبكيالني وأول تلك الدول
التي ســتنربي لدعم النظــام اإليراين
كوريا التي أحرقتها العقوبات األمريكية
وهي نســخة أخرى من النظام اإليراين
وكذا تركيا التــي مل تنل رضا األمريكان

وهي تعيش يف هذه الفرتة انتكاسة يف
العالقات مع أمريكا بعد صفقة السالح
املردودة بني تركيا وأمريكا وروسيا.
ومل يكــن تراجع ترامب عــن قرار
الرد العســكري هو قراره فشــخصية
ترامب انفعالية واســتفزازية متهورة
ترغب يف حصد املكاســب السياســية
ولو عىل حســاب األمن والسالم العاملي
كام صدر عنه القرارات ســيئة العاقبة
بشأن فلسطني وتحويل القدس عاصمة
إلرسائيــل وضــم الجــوالن وإلحاقها
بإرسائيل وهو يظن أنه سيجني إنجازات
وانتصارات مل يســتطع أن يحققها من
سكن البيت األبيض قبله فقرار الرتاجع
هو قرار الكونجرس ألنــه قرار متعقل
يعــي أن فتيل الحرب قد يبدأ بطلقة ولن
ينتهي إال بخســائر وويالت ســتلحق
بالعامل واملنطقــة وليس أحد ميلك قرار
النهاية .

