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لــو كنــت مكان هــادي؛
لســخرت كل إمكانيات الدولة
للضالع فهي املحافظة الوحيدة
حقيقة
التي كرست أسطورة الحوثيني
التي تباهت بأنها ال تهزم مرتني
ولكــن الضالع اليــوم تفتقر
ألبســط مقومات الحياة الكرميــة ولكن لديها
رجال توارثوا البطوالت والشــجاعة أبا عن جد
الضالع تقاتل وأبنائها ال ينتظرون شــهادة من
أحد ولكن من بــاب اإلنصاف علينا أن نعرتف بأن

عدنان الأعجم

الضالع هي كربياؤنا الذي يســطر اليوم يف كل
ذرة تراب مــن جبالها ووديانها وســهولها وكل
أبنا الجنــوب يفتخرون بهذه املالحم البطولية يف
الضالــع الذي ال يكاد مير يــوم إال وهي تزف من
خرية أبنائها شهداء .
الضالــع كرست كل الرهانــات ومن عمق األمل
تصنــع االنتصارات يف زمن مل نشــاهد فيه غري
االنكسارات .
من يحاولــون التقليل أو الخجــل من صمود
الضالع نقول لهم :هي الضالع وكفى! .

بصراحة وأمانة..
شــخصيا أفضل الكتابة غري املسيئة ملن أتحدث معهم مهام اختلفنا؛ لذلك أقول لإلخوة
يف الشامل واإلصالح ومن يعارضون اإلمارات...
علي بن �شنظور
لألمانة؛هل اإلمارات هي من حرضت الجنوب عىل مطلب االستقالل أم أن قضية الجنوب
مبا فيه خيار استقالله انطلقت من ُذ عهد الرئيس صالح واستمرت بالتطور حتى اليوم...؟
وهــل الجنوب بكل قواه وافق عىل مخرجات الحوار أم أن الرئيس هادي نفســه واجه
صعوبة يف إقناع حتى من شاركوا يف الحوار البقاء فيه بعد اعتذار األغلبية عن املشاركة وانسحاب جامعة محمد
عيل أحمد من الحوار؟
وهل األفضل للرشعية االتفاق عىل رؤية مشرتكة مع املجلس االنتقايل باعتباره القوة األكرث حضورا ــ مهام
كانت هناك أي مالحظات ــ عىل عمله أو الرصاع واملواجهة معه ؟!
وهل الشــال مبا فيه الرشعية وحركة عبدامللك الحويث وحزب اإلصالح واملؤمتر الشــعبي قدموا رؤية للحل
لقضية الجنوب تقنع شــعب الجنوب وتكفل تقرير مصريه ورفضها الجنــوب وأين هي...؟ أو أن كل طرف يريد
التفاهم مع الجنوب يف ضوء خيارات 94م أو ما قبل 2015م التي مل تعد مقبولة يف الواقع...؟!
نحرتم من يريد الرد بنفس الطريقة بعيدا عن اإلساءات ألي طرف أو الجدل غري املجدي..

من ذاكرة اجلنوب
خطوط عدن الجوية
أو خطوط عدن كانت
رشكة طريان تابعة
رشكة الخطوط الجوية
الربيطانية ملا وراء البحار
ومقرها عدن وعملت
يف الفرتة من  1949إىل
1967م.

المقال االخير

هشام باشراحيل وهمسة
مسائية عام 2009م
جنيب محمد يابلي
مــا كنت تراه باألمس ذا قيمة؛ فإنه يصبح حجرا كرميا بتقادم الزمن فقد
ســعدت كثريا وأنا أقلب بريد جوايل القديم  733682702فوقعت عيني عىل
رســالة مكتوب يف صدرها هشــام بارشاحيل أما التفاصيل التي أشار لها
الجوال أنها (أي الرســالة) قادمة من جوال رقمــه  733221133بتاريخ 16
نوفمرب 2009م ،وتوقيتها الثامنة مساء والدقيقة .48
نص الرسالة:
همســة مســائية  :الظامل مهام كان جبارا عتيا وحتى لو حرش املاليني
يف ركابه فهو الخارس واملنكر؛ ألنّ قوات الســاء له باملرصاد ولن يفلت من
رضباتها املذلة ورمبا القاضية.
الرســالة من فاتحتها حتى خامتتها مســبوكة سباكة جمعت بني املبنى
واملعنى وتبدأ القوة يف أنها همسة مسائية وفيها آهات وأنات توجه بها الرجل
إىل من ال يغفل وال ينام واستهل هشــام الهمسة بالظامل وخاطب سبحانه
وتعاىل وعباده بالقول :لقد حرمــت الظلم عىل نفيس فال تظاملوا ...ويوغل
هشــام يف درجة عربدة الظامل عندما صور ذلك بالتعبري التايل ":مهام كان
جبارا عتيا" ،ويغايل هشــام يف التعبري التايل " وحتى لو حرش املاليني يف
ركابه وقبلوا أعتابه" ،وهي إشارة واضحة إىل رشاء النفوس وماليني النفوس
وخزائن الفلوس؛ ألن حرش املاليني يتطلب مئات املاليني وهناك يكون الظامل
قد دخل دائرة الال معقول يف الســلوك واإلرساف يف اإلنفاق واملرسفون يف
اإلسالم إخوان الشياطني؛ إال أن هشاما المس الحتمية بتعبريه " فهو الخارس
واملنكر (أي الظامل) وما تربيرك يا أبا باشا؟
هنا يأتيك هشــام بالخرب اليقني فقد أورد بأن "قوات السامء له باملرصاد"
ولقد أصبح الظامل هدفا ال محالة ويسرتسل هشام يف بيانه التفسريي وقد
أورد  ":ولن يفلت من رضباتها املذلة ورمبا القاضية".
جاوز الظامل املدى وغلب هشام املجالس الضيقة ,أو املحدودة عىل املجالس
غري املمدودة وكانت لقاءاتنا يف بيته وكم سمعت من الزفرات الهامسة وذكرت
مرات ومرات تعوذات رسول الله  :اللهم إين أعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر
الرجال ويتضاعف القهر أي قهر الرجال عندما يأيت من أشــباه الرجال الذين
قال فيهم اإلمام عيل بن أيب طالب ريض الله عنه  :يا أشباه الرجال وال رجال
ويا حلم األطفال ويا نساء وبات الحجال".
أصبح مذاق الرســالة اليوم أضعافا وأضعافا عــا كانت عليه باألمس
فنم قرير العني يا أبا باشــا وال نامت عني للجبناء والرعاديد الذين أســاؤوا
لألشاوس الصناديد.
تعزّز موقف الرجل الكبري هشــام بارشاحيل؛ ألن قراءات الصحف املحلية
للعام 2009م ،بأنه كان من أســوأ األعوام وأبرزت تراكم السلطة الذي تحقق
خالل العام املذكور يف جانب املامرســات الظاملة التــي طالت البرش عامة
ورجال الصحافة واألحزاب والصحف وكانت يف محصلتها األخرية دفاعا عن
الهمسات الهشامية املسائية.

مليشيا الحوثي ترفع الحجب عن مواقع اإلصالح وقطر
األمناء  /خاص :

رفعت ميليشــيا الحــويث ،الذراع
اإليرانيــة يف اليمــن ،الحجب عن
املواقع اإلخبارية اإللكرتونية ،التابعة
لحزب اإلصالح ،الفرع املحيل لتنظيم
اإلخــوان املســلمني ،وكــذا مواقع
الصحف والفضائيات القطرية.
وكانت ميليشيا الحويث ،املسيطرة
عــى وزارة االتصــاالت وتقنيــة
املعلومــات يف صنعــاء ،قد حجبت
جميع املواقــع اإلخباريــة املحلية
املخالفــة لتوجهاتها ،وكــذا مواقع
الصحف والقنوات اإلخبارية الخليجية
والعربية والدولية ،القريبة من توجه

التحالــف العــريب يف اليمن ،عقب
سيطرتها عىل صنعاء.
وذكــر متابعــون للصحافــة
االلكرتونيــة املحليــة :إنهــم بدأوا
بتصفــح مواقــع اإلصــاح ،ويف
صدارتهــا املوقع الرســمي للحزب
”اإلصــاح نت“ وموقــع الصحيفة
الناطقة باسمه ”الصحوة نت“ ،بدون
اســتخدام تطبيقات كــر الحجب
واملواقع الوسيطة (الربوكيس).
وأضافوا إن امليليشيا الحوثية ،رفعت
الحجب عىل مواقع وســائل اإلعالم
القطريــة ،مبا يف ذلــك موقع قناة
الجزيرة عىل شبكة االنرتنت ”الجزيرة
نت“ و”العــريب الجديد“ ،إضافة إىل

النسخ اإللكرتونية للصحف الورقية
القطرية.
يف املقابل ،أبقت ميليشيا الحويث،
الحجــب ،املفــروض عــى املواقع
اإلخباريــة اإللكرتونيــة املحليــة
والخليجية والعربية ،املخالفة لها ،من
غري التابعة لإلخوان وعنارصهم.
وتأيت خطوة الحوثيني لرفع الحجب
عن وسائل إعالم اإلخوان وقطر ،عن
املتصفحني داخل اليمن ،يف ســياق
التنســيق بني الطرفني ،خاصة فيام
يتعلق بالحمــات اإلعالمية املوجهة
ضــد دول التحالف العــريب ،بقيادة
السعودية.

