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حرب التضليل في
مواقع التواصل!

أحمد ُعمر
دأب العديد من املفسبكني واملوتسني عىل
نرش معلومات أو تحذيــرات ،وكثري منهم
جهلــة بالقانون وبعضهــم مكلفون بذلك
النرش لإلشاعات الكاذبة والتضليل.
ومن تلك األكاذيب أن املرتبات لن تأيت بعد
األحداث األخرية التي كنســت فضالت حزب
اإلصالح رغم انتسابهم إىل الجنوب.
يجب أن يعلم الجميع أن الدســتور وإن
ســبب فإن
تعطــل لفرتة مــن الزمن ألي
ٍ
الحقوق الدستورية ال يســتطيع كائن من
كان املساس بها ومنها الخدمات الرضورية
كالكهرباء واملاء والنظافة والتعليم والصحة
واملرتبات ...إلخ.
هذه الحقــوق مكفولة ،ألنها أوال وأخريا
حق مكتسب بالقانون ،وثانيا ليست من إرث
آباء من حمل صفة وزير يف الحكومة.
بســبب الجهل وعدم االستامع للنصائح
من قبــل بعــض النخب لألســف متادت
العصابات خالل خمس ســنوات يف تعذيب
الشــعب بحرب الخدمات ،وهذه الحرب تعد
من جرائــم اإلبادة الجامعية وتســتوجب
املحاكمة الدولية ،فهي أخطر من الصواريخ
الباليستية املحرمة واملجرمة دوليا .
كنت قــد أرشت يف مقاالت ســابقة -
منذ بدايــة هذه الحــرب الخدماتية اللعينة
 إىل منظامت املجتمــع املدين واملنظامتالحقوقيــة بأن عليها رفــع دعاوى محلية
ودوليــة ضد من يقــوم بتســييس ملف
الخدمات واستخدامها كحرب للوصول إىل
أهداف سياســية لعينة؛ فقد سجلت حاالت
ملرىض ماتوا يف غرف اإلنعاش ويف مراكز
الغســيل الكلوي ،وآخرون بســبب الضغط
الرشاييني والسكري وضيق التنفس نتيجة
انقطاع التيار الكهربايئ املتكرر ،كام سمعنا
عن حاالت ملرىض لفظوا أنفاســهم األخرية
يف منازلهم لعدم التمكن من إسعافهم إىل
املستشفيات بسبب األزمات التي شهدناها
يف املشتقات النفطية ،البرتول والديزل.
التحالــف كذلــك تقع عليه مســؤولية
جسيمة بحكم تدخله يف الحرب وأصبح يف
حكم الويص ،ناهيك عن الرشاكة مع شعب
قام معه بــكل واجب ونرصه يف حربه ضد
عصابة طهران.
لذلك فالخدمات املذكورة آنفا هي حق لن
متســه أو توقفه عصابة اإلخوان املسامة
بالحكومة .
من يريــد أن يحمل املجلــس االنتقايل
مسؤولية تحمل الخدمات فعليه أن يسلم كل
الدخل ومصادره للمجلس ،وسريى النتائج .
العصابــة كانت ترسق أكــر من ثلثي
الدخل واملعونات لصالــح أعضائها الذين ال
يتجاوزون األلفي شخص .
والتحالف كان عىل علم بفساد الحكومات
اليمنية منذ 2015م وبالتايل كان يجب عليه
بحكم الوصاية أن ال يسلم العصابة شيئا أبدا
حتى ال تيسء الترصف به كعادتها دامئا .
نقول للمنظــات الحقوقية ومنظامت
املجتمــع املدين يجب عليكــم نبش امللفات
والبــدء بتقديم دعاوى عــى العصابة من
بداية الحرب وحتى آخر تهديد سمج وبغيض
من قبل الحمقى وعدميي الفهم السيايس،
الذين تحركهم مع أسيادهم شهوة االنتقام
وإما
(إما ترتكوننا نرسقكــم ونتحكم بكم ّ
ّ
سنقتلكم!!) .
هذه العصابة تريد مــن يردعها والعامل
ســيقف إىل جانبنا إن لعبناها صح وقدمنا
تقاريــر عن كل ما مارســوه من حرب يف
الخدمات والضحايا التي نتج عن تلك الحرب
أمام القضاء املحيل والعريب والدويل .
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أهم متطلبات التعليم للعام
الدراسي الجديد 2020 – 2019

عبد العزيز الدويلة
ابتداء من األسبوع
يتوجه الطالب والطالبات
ً
األول من شهر سبتمرب للعام الدرايس الجديد
 2020 / 2019م إىل مدارسهم يف ظل ظروف
نأمل أن تستمر مستقرة أمنيا وخدماتيا خاصة
يف توفري املياه والكهربــاء واملواصالت ،يف
حني يتوجب عىل اإلدارات املدرســية أن تقوم
بصيانة دورات املياه وصيانة الكهرباء وترميم
الكرايس واألمياز واألهم من ذلك توفري الكتب
املدرسية (بدال من رشائها من األسواق) التي
هي أساس املعرفة التعليمية بالنسبة للطالب

وتلزمــه باملواظبة والتقيــد بالدوام املدريس
الرسمي .
ننس أهمية توفري املدرســن وتوزيع
وال َ
الحصص فيام بينهم حسب التخصصات وهذا
ينبغي أن يكون قبــل البدء يف العام الدرايس
وليس بعد أن يأيت الطــاب إىل املدارس كام
يحدث دامئا .
ونشــيد هنا بالنجاح العظيــم التي تحقق
يف العام املايض 2019 / 2018م فيام يتعلق
بإلغاء االمتحانات الوزارية النهائية ملســتوى

شبوة ( معركة ) كسر
العظم األحمري!...

عبداهلل جاحب
اتضح املشهد أكرث ،وانكشفت الضبابية التي
كانت تخيم وتشــوش عىل الصورة ،ومل يعد
هناك مجال للشــك ،ومجرد أمنلة بأن الرصاع
والنزاع واالقتتال الذي يدور جنويب جنويب .
أسقطت معركة ( شبوة ) كل تلك اللوحات
وامللصقات اإلعالنية ( السياسية )  ،التي كان
يتغني بها ( الجامعة )  ،وأصبحت مجرد ستار
وقايئ " إخواين ،شاميل ،محسني ،حويث) ،
وأدواتها  ،وفلول بقايــا من حطام وركام (
رشعيــة )  ،العليمي ،واملقديش ،والربكاين ،
ومعني ،وخلية أزمة ســقوط ( الوحلة ) بعد
عمر مديد من الهرب والشــفط والنهب والعبث
والفساد .
دخول محســن األحمر يف خــط املواجهة

العســكرية يف محافظة شــبوة ضد القوات
املســلحة الجنوبيــة ،قطــع كل حبال بعض
الهواجس التي كانــت تدور يف أذهان البعض
القليل  ،وحول مســار املعركة بغباء شــديد
من اســطوانة الرصاع ( الجنويب _الجنويب)
 ،إىل حرب واضحة املعامل واملالمح واألهداف
واألبعاد واالسرتاتيجيات ( شاملية _ جنوبية
)  ،ومعركــة بني عصابات حقول النفط وآبار
الغــاز ،وبني املجتمع الجنــويب بكل الفئات
والرشائح دون اســتثناء أو متيز ســيايس أو
عسكري أو مجتمعي .
معركة شــبوة بالنسبة لهم  ،معركة تخوم
حقول النفط وآبار الغاز  ،وسوف تلعب بعض
الجزئيات والحثيات والعوامل دور ًا كبري وبارز ًا

حقيقة مؤلمة..

أدهم الغزالي
إخوتنا األعداء يف الشامل وخصوصا الذين
اســتفادوا من وحدة الضــم واإللحاق وحدة
القهر واإلرهــاب والخراب ،رغــم اختالفهم
سياســيا من أجل السلطة والحكم يف اليمن،
ورغم الحرب الجارية يف أكرث من جبهة عىل
مدى أكرث من أربع ســنوات ،إال أنهم متحدون
وموحدون بخصوص الجنوب ،وســيقدمون
التنــازالت تلو التنازالت لبعضهم إذا شــعروا
أن الجنــوب ســيذهب منهم ،وهنــاك بوادر
ومؤرشات كثــرة ،وممكن يشــكلوا جبهة
واحدة ضد الجنوب وضــد التحالف يف حال
وصلوا إىل قناعة أن الجنوبيني يســرون يف
طريق التحرير واالســتقالل كحقيقة وواقع
ثابت ،وهم يدركون -فعال وواقعا -أن الجنوب
ذاهب اليوم يف هذا الطريــق ويعدون العدة
ويحشدون كل الطاقات ملواجهة هذا املرشوع
مهام كان الثمن ،وباملقابل عىل الجنوبيني أن
يتحدوا ويرصوا صفوفهم للمواجهة والدفاع

عن األرض والعرض والحق املبني الذي ال غبار
ً
عليه ،وهــذا يحتاج ً
مكثفا لحشــد كل
عمل
الطاقات واستيعاب الجميع؛ فاملعكرة معركة
وطن وشــعب ،وليست معركة حزب أو مكون
أو منطقة أو فئــة بعينها ،هذه معركة مصري
وال مجال لخلــق مناكفات أو عداوات داخلية،
فالجنــوب يتســع لجميع أبنائــه ،وال وقت
للمكايدات أو تصفية حســابات ،وكل جنويب
له موقف معني يجب أن يحرتم ويتم استيعابه
عــى مبدأ أن الوطن للجميع كــا ذكرنا آنفا
والرتكيز عــى تلك القــوى املعادية للقضية
والتي تعمل ألف حاجز يف طريق شعبنا التواق
لحريته واستقالله التام ،وعىل كل جنويب أن
يعي ويدرك بأن املرحلة تتطلب أكرث متاســك
والتحام؛ فالظرف الذي منــر به ليس بالهني
واملرحلة يف غاية التعقيد وعىل جميع املكونات
والقوى الجنوبية املختلفة من قبائل ومشايخ
وأحزاب ومكونات جامعــات وأفراد أن تقدم

الصف التاســع واعتامد درجــات امتحانات
املدارس نفســها وعرب الكونــرول الخاص
باملدرســة ومتثل نقلة نوعيــة للتخفيف من
ظاهرة الغش التي تفشت يف األعوام الدراسية
السابقة.
وليك يستقر التعليم أكرث يف العام الدرايس
الجديد البد عىل الحكومة أن تعمل عىل تحسني
وضــع املعلم من خالل الــرف الرسيع لكل
مســتحقاته املعلقة منذ عام 2011م ونقصد
بذلك العالوات الســنوية والتسوية الوظيفية
وطبيعة العمل.
ويف ظل هذه األوضاع وتقلبات السياســة
فإننا نشــدد عىل أهمية تحييــد التعليم عن
الرصاع السيايس وعدم استغالله لهذا الطرف
أو ذاك حتى تســتمر العملية التعليمية بهدوء
ومن غــر أي تدخالت تنغــص عىل الطالب
والطالبات وعىل سري العملية التعليمية وحتى
ينعم طالبنا بالتحصيل العلمي بسالسة ويرس
وبدون أي اضطرابات ومشاكل ميكن أن تعكر
مستقبلهم .

يف االستامتة من طرف وجامعة لهط وشفط
اآلبار والنفط يف شبوة ،ولن تكون عتق نهاية
املعركة يف شبوة  ،وسيتجه اإلخوان املسلمون
وزعيمهم األحمر باالتجاه صوب مناطق تخوم
حقول النفط وآبار الغاز يف املواقع الجغرافية
الحيوية يف شبوة ،وســوف يرمي بكل ثقلة
وكل وزنه العسكري والسيايس يف شبوة .
شــبوة معركة اآلبار والنفط بالنسبة لهم،
ومعركة كرس العظــم ،ومن الوهم والخيال "
التحلييل " بأن يظن السواد األعظم من الشعب
الجنويب ،بأن حرضموت الوادي ســيئون هي
املعرتك الفاصل ،ســقوط ( رشذمة) األحمر
يف شبوة سقوط مرشوعهم بالكامل من املهرة
إىل بــاب املندب ،ولن تكــون لهم حرضموت
الوادي سيئون ســوى معركة االنتحار األخري
لكل الحطــام والركام املتبقــي من الرشذمة
األحمرية اإلخوانية املتطرفة .
يجب أن ال يخذل الجنوب شبوة ،يف معركة
مفصلية حاســمة ،معركة كــر العظم يف
محافظة شــبوة؛ ألن العدو يرمــي بكل ثقله
العســكري يف هذي املعركــة  ،يف مواجهة
اإلرادة الشعبية واملرشوع الجنويب .
مصلحة الوطــن وتضعها فوق كل االعتبارات
وتتنازل لبعضها البعض من أجل الوطن الذي
قدمنا من أجلــه وال زلنا نقدم الثمن من دماء
خرية شبابنا ورجالنا وال نرتك الفرصة للقوى
املرتبصة بنا والتي تعمل ليل نهار من أجل بث
الشقاق وروح االختالف فيام بيننا ،ونضع يف
اعتبارنا أن أي تراجع ستكون له تبعات خطرية
علينا جميعا وال مجال أمامنا اليوم إال الثبات
عىل ما تحقق واالستمرار يف تحرير وتطهري
كل شــر من تراب الوطن الطاهــر من كل
العصابات اإلرهابية والقوى املعادية لشــعبنا
وخصوصــا تلك القوى التي شــكلت تحالف
العدوان عىل شــعبنا وكانت الخنجر املسموم
يف ظهر الجنوب منذ احتالله يف حرب صيف
1994م وال زالت متشــبثة باألرض والرثوة،
والعمل عىل تحييد كل جنويب مل يســتوعب
ومل يفهــم املتغريات الجارية حتى اآلن ،وعدم
الدخول يف أي عــداوة مع أي جنويب حتى ال
تســتثمر تلك العصابات اإلجرامية أي حوادث
جانبية رمبــا تحصل هنا أو هنــاك ،ولنعلم
جميعا أن الطريق من عدن إىل املهرة لن يكون
مفروشا بالورد فهناك آالف العوائق واألرشاك
تم نصبها أمام تقــدم مرشوعنا التحرري وال
طريق أمامنا غري تطهريها ليس بالرسعة التي
قد تؤدي بنا إىل حوادث مؤملة وليس بالرتاجع
الذي قد رمبا يؤدي بنا إىل االنكسار ولكن عرب
مراحل معينة حتى نصل ــ بإذن الله ــ
والله املوفق واملستعان..

