مدير عــام مديريــة املعال /فهد
مشــبق ؛ ذكــر االنتقــايل يف قناة
عدن تصــوروا حذفوا كل املقابلة من
اليوتيوب وموقع القنــاة ؛ بالله هذه
رشعية تحكم دولة؟! .
هــذا الوجه الحقيقــي لجامعة
اإلخوان الذيــن قادوا ثــورة التغيري
ويتباكون عىل حرية الصحافة .
ولكن املسؤولية تقع عىل عاتق هادي الذي سلم إعالم دولة إىل
حزب ويا ليته نجح بل إعالم فاشل بامتياز .
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قالها السفير" :سيدي الرئيس  ،نتمنى رؤيتك في واشنطن"
من�صور �صالح

مل يعــد الجنوبيــون يبحثون عن
ّ
هامــي يف صحيفة مغمورة
خرب
أو قناة أرضية  ،كــا مل يعد حلمهم
مقصورا بالتقاط قيادي منهم صورة
مع موظف صغري يف مكتب مبعوث
دويل أو منظمــة حقوقيــة دون أن
تتحقق مثل هذه األحالم .
يف ظ ّل قيادة املجلــس االنتقايل
الجنويب باتت كل األحــام ومايزيد
عنها واقع ًا معاش ًا وال فخر.
يف عهد االنتقايل بــات للجنوب
حلفاء ميدوننا بالطائــرات واملدافع
والصواريخ  ،وباتــت عواصم كربى
ّ
ّ
محطات
محطة مــن
الــدول هــي
الجنــويب وطريقه وأبوابها مفتوحة
ومرحبة.
مل يعد الجنوبيــون مجربين دوما
عىل الذهاب إىل الكبار  ،فالكبار هم
أيض ًا يضطرون لتجشــم عناء السفر
للوصــول إىل قيــادة االنتقايل يف
مكاتبهــا يف عاصمتها عدن ،وحيث
تقيم .
ليس هذا فحســب  ،بل إن هؤالء
الكبار أصبحوا هــم من يعربون عن
ســعادتهم ألن االنتقــايل و ّفر لهم
فرصة اللقاء به وأسمعهم مالديه.
وليــس هــذا وحده كذلــك ،فهم
أيض ًا يشــمخون برؤوسهم وميرون

المقال االخير

االنتماء للجنوب فوق
المصالح الذاتية والحزبية
أحمد عمر حسني

يف شــوارع عدن ويــزورون مقر
الحكومة يف قلب معاشــيق بحامية
رجال وعربات االنتقايل وأمنه ،وعلم
الجنوب يرفرف عىل سياراتهم .
باألمس كان الرئيس يف بريطانيا
 ،ثم صار يف روســيا ،واليوم هاهي
أمريكا بنخبة كبرية من باحثيها تأيت
إليه.
نعم هي أمريكا حاكمة العامل يف
حرضة االنتقايل ويف جولدمور.
ليس هــذا بل إن رئيــس فريقها
سفري أمريكا السابق إىل اليمن جريالد
فايرستاين أكد أن لن تكون هذه هي

الزيــارة األخرية بل عرب عــن أمانيه
بالقول حرفي ًا"سيدي الرئيس نتمنى
أن تتكرر لقاءاتنا أكان هنا يف عدن أو
هناك يف واشــنطن "ولكم أن تضعوا
تحت كلمة سيدي الرئيس ستة ماليني
أيّ خط بعدد سكان شعب الجنوب.
باملناســبة...قريب ًا سيكون السيد
الرئيس أمام متثال الحرية يف أمريكا
للتأكيد عىل حق شعبه يف نيل حريته
واستقالله.
احرتامي أمريكا ...احرتامي سيدي
الرئيس.

انقطاع خدمة الهاتف الثابت عن مدينة المالح بعد
سرقة البطاريات المغذية للسنترال
املالح  /األمناء/خاص:
للشهر الثالث عىل التوايل يستمر انقطاع خدمة الهاتف
الثابت عن مدينة املالح يف محافظة لحج  ،وذلك بعد رسقة
البطاريات الخاصة بتغذية السنرتال يف املدينة .
الجدير بالذكر  :إن هذه الحادثة هي الرابعة التي يتعرض
لها ســنرتال املدينة للرسقة والتخريب ...وكام هي العادة

أيض ًا تسجل حوادث الرسقة والتخريب ضد مجهول!.
ومل تفلح مناشدات املواطنني للسلطات املحلية واألمنية
بوضع حراسة لهذا املبنى الحكومي...
هذا ويســتفاد من خدمة الهاتف الثابت أكرث من 200
محل ومنزل وتعترب الوسيلة األنسب نظر ًا لرتدي خدمات
الهاتف الجوال يف املديرية .

تدار منذ قرابة أربعة شــهور معارك انتقام وتهشــيم العظام يف
الضالع ،وبغرض دينء ورخيص وهو كرس اإلرادة وإضاعة ما تحقق
من نرص يف الجنوب .ومبا أن أول تحرير من الحوفاشــيني الغزاة قد
تحقق يف الضالع وكان فاتحة االنتصارات ،فإن هذه املعارك مقصود
منها كــر اإلرادة الجنوبية والتي كانت بداية نرصها يف الضالع ثم
عدن ولحقتها بقية املحافظات.
وســكوت الرشعية وأطراف أخرى واإلعالم الدويل عام يجري من
إعادة االعتداء عىل الجنوب من جديد هو بالفعل يشري إىل تآمر ما.
ولكن مهام كان حجــم التآمر دوليا أو إقليميا أو رشعيا ،فإن هذه
كلها ســتمنى بخســارة وهزائم ،ولن يكون هناك استقرار وأمن يف
املنطقة برمتهــا إن مل يتم كبح هرولة املليشــيات الحوثية وإيقاف
محاوالت متددها مجددا جنوبا.
الرشعية املنتقصة واملســافرة عىل بساط الريح أول املغادرين من
املشهد السيايس ،ولذلك تنتقم بأيا ِد الحويث ومليشياته مع إسناد من
بعض املنتسبني إليها من مأرب من ما يسمى بالجيش الوطني.
التحالف ســرتكب خطأ اسرتاتيجيا ال شــبيه له إن هو سكت أو
تجاهل ما يجري من تآمر رشعي وحويث عىل الضالع والجنوب.
أبنــاء الجنوب قاطبة ال وقــت للفرجة وال ســبيل أمامكم إال أن
تكونوا يف صف الجنوب ويف املقدمة الضالع...الجنوب فوق األحزاب
واملصالح الذاتية الرخيصة وليس بعد التهــاون إال الضياع للجنوب،
فهل هذا هو مطلبكم ومسعاكم؟!
خامتة:
ِّ
(طف النار ذي هي شــاعله يف بيت جارك ..وإال القســم بالله با
تصبح وسط دارك
ولو َ
أنت نيم صح النوم واتفقد ســبارك ..هات سهمك والتحق بني
أخوتك شارك
يقــول أحمد عمر مني نصيحة يا مبارك ..راجع الحســبة ســوا
وصحح افكارك
شفك مغشوش حرف الشني با ينذق حجارك..
قده مجهز مشنقة وإن الجمل بارك
تبى تنظر ميينك أو تبى تنظر يســارك ..ال تلفت يش وقد ضيعت
من يدك ضامرك
حرف الجيم ب ّيض وجهكم وسط املعارك..
لو ضاع حرف الجيم شف با تنطفي نارك
ما تدفيك شمســك وانتبه ظلمة نهارك ..وبا تد ّور للدفا تسأل عىل
أمنارك
وذاك اليوم ال مركــب وال حتى حامرك ..ينقذك من ورطتك ويقرب
أسفارك
وال يش يــد لك يف املحرقة راجع قــرارك ..طفها فورا وإال با يقع
فيها نبارك).
نبارك الفرار والرحيل...

