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إمارات الخير
وقطر الشر
عادل العبيدي
من خــال املواقف السياســية والعســكرية
واإلنســانية الخرية التي كانــت ومازالت لدولة
اإلمارات العربية املتحدة  ،عىل املســتوى العريب
واليمني بشــكل عام والجنويب بشــكل خاص ،
جميعها تدل عىل إن اإلمــارات وبحنكة ورجولة
رئيســها الشــيخ محمد بن زايد تسري يف طريق
الخري  ،تلك املواقف اإلماراتيــة الخرية قد تجلت
واضحــة  ،حتــى أعــداء اإلمارات أنفســهم ال
يســتطيعون نكرانها  ،فعىل املســتوى القومي
العريب وللحفاظ عىل أمنه واستقراره من أي متدد
تريك فــاريس يف منطقته  ،تعترب دولة اإلمارات
من الدول الهامة والرئيسية السباقة يف الوقوف
ضد ذلك التمدد والدفاع عن كل أمن املنطقة العربية
 ،من خالل انضاممها إىل دول التحالف العريب يف
محاربة الحويث  ،الذي تعد فيه الدولة الثانية يف
قيادة هذا التحالف بعد الســعودية  ،ومازالت إىل
اآلن عىل مواقفها تلك  ،يف تقديم الدعم العسكري
املادي واملايل  ،متعهدة أنها لن ترتاخ عن ذلك حتى
تقطع يد القاعدة وداعش و ذلك التمدد الفاريس
نحو منطقة الخليج  ،بقطع يد أعوانهم فيها .
وكذلــك مواقفها يف اليمن  ،فهي وإىل جانب
مواقفها الرجولية الشجاعة يف املجال العسكري
يف الدفاع عــن حياة اليمنــن وأمنهم  ،وترتيب
ومساندة مقاومة الشامل يف حربهم ضد الحويث
 ،فإن اإلمــارات قد برزت لتكون الدولة األوىل يف
مواقفها اإلنســانية  ،من خالل تقدميها املعونات
اإلغاثيــة وكثري من املســاعدات املختلفة لغالبية
األرس اليمنية الفقرية واملحتاجة  ،ولكل النازحني
واملرشدين و الفارين من عنجهية وظلم وتعسف
امليليشيات الحوثية  ،إىل أماكن بعيدة عن مدنهم
وقراهم  ،وال ننىس دعمها الكبري لليمن يف املجال
التعليمي والصحي .
أما الجنوب  ،فهــو وإىل جانب ما كان له من
نصيب كبري من تلك املواقف اإلنســانية اإلماراتية
التي ذكرناهــا  ،فله أيضا مكانــة أخوية كبرية
يف عيون اإلماراتيــن  ،ومواقف خاصة متعلقة
مبســاندة مــروع الجنوب النضــايل املطالب
باستعادة دولته .
باملقابل وبالنظــر إىل مواقف دولة قطر عربيا
وخليجيا ومينيا شامال وجنوبا  ،نجد أن جميعها ال
تخلو من الخذالن والخيانة و التآمرات والشيطنة
التي أدت إىل فتنة ورش بني أوســاط املجتمعات ،
وعليها تنفق أغلب أموالها  ،مغيبة عن حســبانها
أن يكون لها مواقف إنســانية مرشفة  ،وليســت
بعيدة عنــا مواقفها تلك  ،التي هي الخيانة عندما
كانت ضمــن دول التحالف العــريب  ،ثم التآمر
والعداء للســعودية واإلمارات بعد خروجها منه
 ،أما بالنســبة ملواقفها من مطالب الجنوبني يف
اســتعادة دولتهم  ،هو عدم االعــراف بالنضال
الجنويب  ،بل عملت عىل التحريض ضده والتآمر
عليه .
ذلك الحــال املختلف يف املواقــف بني كل من
اإلمارات وقطر  ،كاالختــاف بني الخري والرش ،
قد أنعكس عىل األعوان واملوالني لهم يف الساحة
اليمنيــة عامة ويف الســاحة الجنوبية خاصة ،
فأعــوان وأتباع قطر دامئا وهــم ال يجلبون غري
الخذالن والرش  ،بينام أعوان واتباع اإلمارات دامئا
وهم يناضلون من أجل الخري والحرية واالستقالل
ألوطانهم .
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من المسؤول عن انتشار ظاهرة (تعاطي الحبوب ) ؟
ومن المستفيد ؟
مرمي محمد الداحمة
يعترص األمل والقهــر قلبي عىل كل ما
يحــدث يف وطني (عدن ،أبني ،شــبوه ،
الضالع ،وكافة املحافظات الجنوبية) ..
يف رســالتي هذه لن أوجه ندايئ إىل
الحكومة فندايئ ســيكون إليكم يا شعب
الجنــوب  ،بــكل أطيافه وفئاتــه ..ماذا
يعني لكم الجنوب يا ســيدايت وساديت ؟
ملاذا ترضون عىل أُنفســكم ووطنكم الذل
واملهانة ؟
لن أرمي املسؤولية عىل عاتق الحكومة
فقط ،فليس كل مــا يحدث نرمي به عىل
عاتــق الحكومــة ..فالشــعب أيضا هو
املسؤول عن ما يجري يف معظم األحيان
..
(تعاطي الحبوب ) مــن وراءها ؟ هل
نتهم الحكومة بذلك ؟ هل هي من أجربتنا
عىل تعاطي الحبوب ؟ بالطبع ال فتعاطي
الحبوب هو عبارة عن حرية شــخصية،

فأين الوعي يا سادة يا حرضات يا مثقفني
و يا متعلمني ؟..
ملاذا تجعلون أنفسكم وأهلكم ووطنكم
سلعة سهلة ألعدائكم ؟
يجب عليكم دحر كل من يريد تشويهكم
 ،فبالله عليكم ماذا اســتفدتم من تعاطي
املخــدرات ؟ ..هل دفعت بك للتطلع صوب
األفق ؟ هل رفعت شــأنكم ؟ ..هل جعلت
منكم أناسا ذوي ثروة ومنصب وجاه ؟..
أخــروين ماذا اســتفدتم منها ؟ من
املستفيد؟ هل هي  ،اّم أنتم ؟..
بالطبع هي املستفيدة ،هي من سلبت
وعيكــم  ،هي من جعلتكــم تهرعون لها
وتنذلون لها دون شــعور  ،هي من جعلت
منكم أناسا مجرمني  ،هي من مألت بكم
السجون واضاعت مستقبلكم بل دنياكم
وآخرتكم .....
إليك يا أنت وأنــت و أنت ..أُحدثك وأنت

بوعيك ال حبوب وال سموم  ،كيف شعورك
وأنت تلطخ يديك بدم أخيــك وأبيك وأمك
وأختك بل وفلذة كبدك  ،نعم  ...ولدك الذي
انتظرت قدومه تسعة أشهر بفارق الصرب
يك متأل عينيك برؤيتــه وتراه وهو يكرب
ويرتعرع بني أحضانــك  ..أجبني ما هو
شعورك ؟
أتتقطع وجعــا ؟ أيعترص األمل قلبك ؟
بعد ماذا ؟..بعــد أن وقع الفأس بالرأس ،
وبعد أن ذهب من تحــب وتعز إىل رحمة
الخالق مقتوال عىل يديك ..
لقد جعلتم أنفســكم ولألســف هدفا
ســهال لالنجراف نحو براكني العدو الذي
يصــب عليكم جــام غضبه وهــو فرحا
سعيدا مبا يحققه من انتصار بهزميتكم
واإلطاحة بكــم  ،فعليكم أن تعوا وتدركوا
خطورة الوضع واالبتالء الذي أنتم فيه...

حذار
حذار ثم ِ
حذار ثم ِ
ِ
د .عيدروس النقيب
أسفرت حالة العبث واالنفالت املتعمدة
عن حوادث عديدة من السطو عىل ارايض
واغتصاب منشــآت واالعتداء عىل أفراد
وجامعات وانتهاك حرمات ووصل األمر
إىل حاالت قتل ،وهناك من يحاول إلصاق
كل هذه األفعال مبناق او قبائل بعينها أو
ببعض الوحــدات واألجهزة األمنية ،التي
قد ال يكون بعض أفراد ها بريئني كليا من
سلوكيات من هذا النوع ،لكن نسب هذه
املظاهر إىل قبيلة أو منطقة كاملة أو إىل
املؤسسات األمنية الجديدة قد يأخذ شكل
الحق الذي يراد به باطل.
لنتفق عىل البديهيات التالية:
 .１إدانــة كل عمل إجرامي خارج عن
القانون مهام كانت هوية ومهنة ومكانة
مرتكبه.
 .２تقديــم كل من ارتكــب فعال من
اعتداء أو قت ً
ال
هذا النوع ،ســطو ًا كان او
ً
للقضاء العادل وإنــزال أقىص العقوبات
به.

 .３وإذا ما كان مرتكب هذا العمل من
أفراد األمن أو الجيش أو موظف حكومي
فإن العقوبة يجب أن تكون مضاعفة ألن
مرتكبه أضاف جرمية جديدة وهي خيانة
األمانة واإلســاءة إىل الجهة التي ينتمي
إليها.
 .４ندعــو وزير العدل ورئيس الوزراء
ورئيس الجمهورية إىل اإلرساع يف تفعيل
جهازي االدعــاء العام واملحاكم مبختلف
مســتوياتهم وتخصصاتها للتمكن من
قطع دابر الجرمية قبل تحولها إىل وباء
مدمر.
 .５ندعــو النشــطاء السياســيني
واملجتمعيني الذيــن ينظمون التجمعات
والفعاليات االحتجاجية باســم مناطق
وقبائل الضحايا واملترضرين إىل توسيع
تلــك الفعاليات لتكتســب طابعا جمعيا
جنوبيــ ًا رفضــ ًا للجرميــة واملجرمني
وانتصار ًا للعــدل والحق وليس دفاع ًا عن
قبائل الضحايا أو انتقام ًا من قبائل الجناة.

ولنتذكر أن تدمري الدول وهدم الحضارات
وزراعة الفنت الهامة يبدأ بالتســر عىل
ري بحق
مجرم صغري أو ارتكاب ظل ٍم صغ ٍ
مواطن بريء ،وأن معظم الحروب والفنت
واالنقسامات املجتمعية تبدأ من مثل هذا
السلوك املمقوت.
ولنتذكــر ان املرتبصــن بالجنــوب
وقضيته العادلة ُك َ ٌ
ث ،وأن أســعد أيامهم
سيكون يوم شعورهم بأن الجنوبيني بدأوا
يف مواجهة بعضهم بعضا ،حتى ولو من
خالل شبكات التواصل االجتامعي.
لرندع العتاة واملارقني واملســتهرتين
مهــا كانــت مناصبهــم ومقاماتهم،
كيــان واح ٍد موحدٍ،
ولنتحــد جميعا يف
ٍ
حفاظ ًا عىل متاســك املجتمــع ومتهيدا
لبناء مستقبله املختلف عن ماضيه وليس
كام قلنا انتصار ًا لقبيلة أو عشرية املظلوم
ً
ومحاربة قبيلة الظــامل ،والقبيلتان وكل
املجتمع أبرياء من السلوك املنحرف لهؤالء
الشواذ.

الحاجة لشعب التقاعد والضمان االجتماعي للقوات
المسلحة في المناطق العسكرية
عقيد ركن /فكري محمد راوح عبد اهلل
أسســت دائرة التقاعد والضــان االجتامعي
للقوات املسلحة لتؤدي مهامها وتسهم يف رعاية
املتعاقدين ومتابعة حقوقهم وحفظه وتســهيل
حصولهم عليها مبوجب قانون التقاعد املعمول به
يف بالدنا ...
صدر القــرار الجمهوري بالقانــون رقم()33
لسنة 1992م بشأن املعاشــات واملكافآت للقوات
املســلحة واألمن الذي عدل بعض أحكامة مبوجب
القانون رقم ( )8لعام 1994م.
عندما تشــكلت املناطق العسكرية تشكلت يف
هذه املناطق شعب "بإدارتها وفروعها واقسامها"
منها عىل سبيل املثال الشعبة املالية ،شعبة االمداد
والتموين ،شــعبة العمليات ،شعبة االستخبارات

العســكرية ،شــعبة الخدمات الطبية العسكرية،
شعبة شئون الضباط ،شعبة شئون االفراد ،شعبة
القضاء العسكري...الخ.
غري ان شعب التقاعد والظآمن االجتامعي فال
وجود لها يف املناطق العسكرية.
ان دوائــر وزارة الدفــاع التي تشــكلت ضمن
الهيكل التنظيمي العام للقوات املسلحة لها شعب
يف املناطق العســكرية اال دائرة التقاعد والظآمن
االجتامعي والتي هي مــن ضمن الهيكل وألتوجد
لها شعب يف املناطق العســكرية .فهل يعقل ذلك
وماهي الحكمة من ذلك؟
أصبح الشــخص املتقاعد أو ارسة الشــهيد أو
املتويف يعانــون من تعب اإلجراءات حتى يحصلوا

عىل املعاش والتعويض املايل ...هناك حاالت كثرية
حرمت فيــه ارسة املتويف من هذا التعويض املايل
نتيجة بط اإلجراءات أو الســفر للمتابعة يف دائرة
التقاعد والظآمن االجتامعي مبجمع وزارة الدفاع
يف صنعاء.
الحاجة إلنشــاء شــعب التقاعــد والظآمن
االجتامعــي يف املناطق العســكرية لتحل كثري
من املشــاكل والصعوبات التي يجابها املتقاعد أو
املعاق أو ارسة املتويف بحيث يســتلم دفرت رصف
املعاش ومبلغ التعويض ومكافأة انهاء الخدمة من
شــعبة التقاعد والظآمن االجتامعي يف منطقته
العسكرية بيرس وســهولة دون تلكؤ أو ابتزاز من
بعض ضعفاء االنفس.

