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أي جنويب نهب أرض أو منزل مواطن شاميل يف عدن؛
فهو آخر من يتحدث ِباسم الوطن .
الجنوب املظلوم ال ميكن أن ُيستعاد عن طريق ظامل...
الجنوب وطن الرشفاء .
والنضال أخالق وامللوثون الميكــن أن يكونوا وطنيني
مهام تقمصوا ثوب الوطنية .
ومــن يحاول الربط بني الجنــوب الوطن وبني ترصف
فردي شــاذ فهذا ال يعرف شيئا ماذا يعني الوطن؛ بل عنده
بثمن...
كل األشياء
ٍ

كبير ( البلد )!!...

أن تتالعب وتتحكم مبخــارج ومداخل "
االقتصاد " الوطني ،وأن تســر البالد برمش
أو بغمصة من عيونك  ،فأنت " كبري " القوم
" ،وأن تسري البالد وتتحكم بخريات ومقدرات
وثروات الدولة ومؤسساتها الحيوية ،وتضع
البالد والعباد تحت رحمتــك ،ومزاج عطفك
وهوى كرامك ،فأنت كبري البلد دون أدىن ٍّ
شك.
كبري يف قامــوس وقانــون وضوابط
وأســس ورشع وعدل مملكتك ،عظيم يف
عيون قطيعك وحاشية ماشيتك ،خري وكريم
بني أبــواق ومطب ّ
يل الذبــاب املنترشة بني
قذارات ظلمك واســتحواذ حضورك وهيمنة
تواجــدك يف ظل حكم ســلطوية رخوية،
ورشعية رهــوة فاقدين جينــات القيادة
وضعف الشخصية .
تربع امللك املتــوج أحمد صالح" العييس
" ملك امرباطورية مملكة املشتقات النفطية
والغازية  ،شيخ مشائخ السوق االقتصادي
 ،ومحتكر ومستحوذ واملهيمن األول واألخري
عىل ناقــات النفط والغــاز التي تصل إىل
السوق املحلية عىل عرش البلد ،وفوق كريس
الوطن دون منافس أو منازع .

" الــر " وإيقاعات " الخري
" املرشوخة ،فام تســمعون
عنه ومل تشــاهدوه بأعينكم
ماهــو إال ( املــد) باليرسى
واألخذ من قوت الشعب وفقا
مانشــاهده اليوم من تقلبات
الرشيعة اإلســامية باليد (
يف السوق االقتصادية  ،وأزمات
اليمنى) .
يف املشتقات النفطية والغازية،
فــا يجتمع ولن يســر
وارتفــاع وجرعات ،هو ناتج عن
يف خط واحــد من يحارب
تقلب املزاج العام للشيخ  /أحمد
العيــي  ،الذي أصبح الســوق عبداهلل جاحب
الناس يف املشتقات النفطية
ويقوم برفع أســعارها إىل
االقتصادي بــن أصابعه يقلبه
حد الجنــون ،وخلق األزمات
كام يشــاء وكيف يريــد ،ووفق
امليول والهواء والكيف ،ويتالعب بالبالد مثل والجــرع والنكبات مع تذاكر ســفر ومبلغ
بخــس للمريض بني الحيــاة واملوت  ،فذلك
ماتشتهيه نفسه ( الخرية) .
دعونا مــن املقدمات والــكالم اإلعالمي ليس بر وإحســان وخري  ،الرب أن ترفع يدك
املعتاد واملتكرر ،وبعيدا عــن اللف والدوران عن معاناة الشــعب اليوميــة  ،وأن تصدر
يف حلقة مغلقة التفيــد أو تجدي بأي نفع أوامــرك وتعليامتك ملافيــا قطيعك وأن تفك
يف وضعنا الراهــن واملرحلة الحالية ،وعلينا احتكارك وأن تغرق الســوق املحلية بالنفط
مواجهة الحقيقة بحذافريهــا دون تردد أو والغاز ومشتقات تطبيع الحياة اليومية .
اإلحســان والخري والرب ليــس بالتذاكر
خوف .
من يديــر ويتحكم و يهيمن ويســتحوذ ولكن بخفض أســعار النفط يف األســواق
ويختلق ويحرك األزمــات و مهندس الحرب املحلية وإيصالة إىل املواطن بأقل األســعار
الخدماتيــة هــو ملك امرباطوريــة مملكة ودون مشقة أوتعب أو عنه ،هذا الخري ،وذاك
املشتقات النفطية وشــيخ مشائخ السوق الرب ،وتلك اإلحســان الحقيقي يا ملك مملكة
املشتقات النفطية وشــيخ مشائخ السوق
االقتصادي أحمد صالح العييس .
فال يغركم أو يخدع عقولكم اســطوانات االقتصادي يا كبري البلد .

من ذاكرة الزمن الذهيب اجلميل ..
كتب  /معروف سالم بامرحول *
يف  11سبتمرب 1964م؛انطلقت أول إشارة
اإلرسال والبث التلفزيوين من محطة استديو
تلفزيون عدن الواقع أعىل جبل الســاعة يف
مدينة التواهــي لتغطية مســاحة جغرافية
محدودة يف مدينة عدن ويف بداية عام 1965م

تلفزيون عدن التواهي

دخلت كامريات ســينامئية نــوع (بولكس)
ســويرسية الصنع لتصوير األخبار تستخدم
أرشطة سينامئية مقاس 16ملم طول 100قدم
صامته وكامــرا نوع (أركون) أمريكية الصنع
وكانت الكامريا الوحيدة ميتلكها تلفزيون عدن
لتصوير الفعاليات تســتخدم أرشطة مقاس
16ملم طول  400و 1200قدم ناطقة
يف الصــورة املصور واملخرج الســيناميئ

الفنان املبدع األستاذ القدير علوي عيل صالح
برفقة املرحوم الصحفي األســتاذ عبدالرحمن
حيدري رئيس قسم األخبار يف إذاعة وتلفزيون
عدن أثناء تغطية فعالية عرض عسكري لجيش
االتحاد يف معسكر (ليك لينس) سابق ًا معسكر
عبدالقوي حاليــ ًا يف مدينة الشــيخ عثامن
ويجلس بجــوار املصور علــوي عيل لضبط
الصوت؛ أرشف جرجرة مرشف وحدة التصوير
السيناميئ .
الصــورة امللونــة يف الحفــل التكرميي
مبناســبة اليوبيل الذهبي لتأسيس تلفزيون
عدن 13ســبتمرب 2014م يف قاعة االحتفاالت
مركز عدن مول أنا والزميــل والصديق العزيز
علوي عيل صالــح أبو نرص حفظه ال َّله ومتعه
موفور الصحــة والعافية والســعادة والهناء
والعمر املديد ...فاملصور واملخرج الســيناميئ
ومدير عام الربامج األســتاذ علوي عيل قيادي
لن يتكرر كفاءة ِ
وخربة وأخالق عالية.
* صحفي مع ّد ومقدم برامج تلفزيونية

المقال االخير

رسالتي لشعب وأهرامات
الجنوب " انتبهوا !"
أنور الرشيد
بالفعــل تحركت بعض امليــاه الجنوبية بعد طرح الدكتــور الوايل ورد
فخامة الرئيس عيل نارص وجرت اتصاالت عىل مســتويات عُ ليا اللتئام تلك
األهرامات لوضع حد أو خارطة طريق للمرحلة املقبلة التي ســتتوقف بها
الحرب وبالتايل سيتحول أعداء اليوم لحلفاء بالغد ضد الجنوب وهم جامعة
شخص (الرشعية الحويث اإلصالح).
هــذه الرتكيبة من التحالف ستنشــأ حت ً
ام ضد الجنوب وشــعبه إن مل
يتم تدارك األمر والعمل عىل رضبة اســتباقية قبــل أن توقفت الحرب وهذا
الذي ســيحصل قبل نهاية هذا العام دون أن يتخذ الجنوبيون سواء املجلس
االنتقايل أو األهرامات الجنوبية أي خطوة جادة ملواجهة استحقاقات وقف
الحرب ،فإن شخص سوف تتكالب عىل الجنوب بحجة محاربة خارجني عن
القانون والرشعية وميليشيات ُمسلحة وإرهابني وخذوا من التربيرات التي
ال حــدود لها خصوص ًا وأنهم ميلكون كل األدوات التي ســ ُتحقق لهم عودة
سيطرتهم عىل الجنوب؛ بينام الجنوبيون ال ميلكون سوى إرادتهم الصلبة،
وال ُيعول أحد عىل دول الجوار كام ذكــرت ذلك مليون مرة وال عىل املجتمع
الدويل الذي بالنسبة له ما يحصل يف اليمن عموم ًا فخار يكرس بعضه.
(شــحص) لن يرتكوا الجنوب تحت أي مربر وسيستذبحون عليه ومهام
كانت الخســائر وألوية األحمر الزال الزيت عىل أسلحته والحويث لديه من
املقاتلني باملاليني مغيبني مبحاربة الصهاينة لتحرير القدس عن طريق عدن
وشــعارهم املوت ألمريكا وعبدربه منصور هادي لديه الرشعية الفاســدة
ومعرتف بها دولي ًا ،لذلك
املُسيطر عليها من شلة فاســدة ُمطعمة باإلصالح ُ
إن مل ُتبادر تلك األهرامات اآلن ومعها املجلس االنتقايل يف الجلوس ووضع
خطــة محكمة ملواجهة اســتحقاقات وقف الحرب فعــى قضية الجنوب
السالم!.
هذا أنا سعيت من أجل حفظ حق الشعب الجنويب واألهرامات تعرف ذلك
وعيدروس أيض ًا يعرف ذلك ولديه علم به وننتظر التئام تلك الكوكبة باجتامع
تاريخي ينتشل الجنوب من االنزالق بهوة ال قرار لها.
اللهم إين بلغت؛ فاللهم اشــهد وليشــهد عيل الشعب الجنويب بأين منذ
أكرث من عرش سنوات وأنا أُناشد وأتواصل لجمع الشمل الجنويب ليك ينتزع
حقه...
فهل تجتمــع أهرامات الجنوب قريب ًا أم ســيكون املــايض حاجز ًا ضد
املستقبل؟

لله درك يا سيف الجنوب الصادق!
"س َّ
ــك َره" ويظهر بدالالت
يف الصورة "طقم" الشــهيد القائد سيف العفيف ُ
تحيك الكثري والكثري
عندما التقطت هذه الصورة يف أحد املواقع األمامية  ،لقد اجتاحتني موجة من
القشعريرة  ،أي كالم
ميكن أن يعرب عن ما
تراه عينك  ،أنك ترى
معارك مسجل آثارها
وتركت شهيدًا كان له
الثقل...
قــل للتاريــخ :
أن يقف هنــا ! وقل
لعجلة الشجاعة أن
تقف مع االنحناء!
هنا كان ســيف
ّ
سكرة وهنا مر وهنا ترك للتاريخ مركبته التي خاض بها الحرب وليس فيها موضع
شرب إال وفيها طلقة قناص أو شظية صاروخ أو بقايا مقذوف!...
سنحيك للتاريخ يا سيف :إنك كنت األشجع واألوىف  ,وستظل مركبتك تحيك
ما اليســتطيع القلم خطــه  ,كم ملحمة خضتها وكم اقتحــام ُقدته وكم معركة
تقدمتها وكم انتصار حققته وكم وكم .
تركت لنا كل هذا وقلت رسالتك األخرية ؛ وارتقيت...
لله درك يا سيف الجنوب الصادق...

عبداهلل األنصاري

