
أوجعتهم وأنت اعجم فكيف لو كنت فصيحًا !!

ابين تستغيث ..هكذا تعادي الشرعية الجنوب بحرب األوبئة 

مل أكن أتوقــع ان تصل حملة اســتهداف 
إىل  االعجم  عدنان  الزميــل  اإلعالمية  القامة 
التحريض ضده ومحاولة االســاءة اليه بتلك 
التهم التي ال ميكــن ألي عاقل ان يصدقها أو 
ينســاق خلفها بعد أن فشــلوا يف استهدافه 
الفتيات  اختطاف  وإنجاح طبختهم مبوضوع 
الذي ضل االعجم شامخا كالطود العظيم يف 

فضحه وكشف زيفه ومن يقف خلفه ..
ان يتم استهدافك يا صديقي عدنان االعجم 
وأنت اعجم ليس ألي ســبب سوى انك تحمل 
قلم حر ومبدئ وطني ثابت تجاه قضية شعب 
الجنوب آمنت به وقطعت العهد عىل نفســك 

تحيد  لــن  بانــك 
عنه فهــذا لعمري 
مــدٍو  ســقوط 
رشعية  ملطابــخ 
اإلخــوان وهزمية 
تحملها  مــا  بكل 
الكلمة من معنى ..

كل التضامن مع 
األعجم  صديقــي 
بانه  اثبــت  الذي 
أعجم  ليس  بالفعل 
إعالمية  جبهة  بل 

ال تقل عــن الجبهات األخرى التي يواجه أبناء 
الجنوب العدوان اإلخواين عربها ..

خامتة مختارة ..
بليت يا طري بالعشقْه وانت أعجم 

فكيف يا طري انا للغيد حاكيها
يا مورد الخد تفاح الوجن من كم 
 فمهجتي من ملاك قصدي اداويها
شافعل لخفاق قلبي منها مرهم 

يسكن خفاقه ونار الوجد يطفيها 
وال عىل من عشق مثلك ربيب احوم

أغن ادعج كحيل العني ساجيها

األمناء/خاص:
يتفاقم اإلهامل املعييش يف محافظة أبني عىل 
صعيد واسع، ضمن إرهاب متعّمد تصنعه حكومة 

الرشعية، بغية صناعة األعباء عىل الجنوبيني.
ويف هذا اإلطار، تشــهد شوارع حي الطمييس 
مبديريــة زنجبــار يف أبني، أزمــة طفح الرصف 
الصحــي، وهو ما ينذر بتفــيش خطر وبايئ بني 

املواطنني.
جــاء ذلك يف ظل تخيل الســلطات املحلية عن 
مرشوع الرصف الصحي، واإلعالن عن انتهاء العمل 

يف املرشوع بعد ثالثة أشهر دون حل املشكلة.
هذه الخطوة تربهن عىل تخاذل السلطة املحلية 
يف مديرية زنجبار، وفق مواطنني عرّبوا عن غضب 
واســتهجان شعبي بني ســكان الحي بعد توقف 

األعامل اإلنشائية.
نذير األزمــة الوبائيــة يف محافظة أبني رمبا 
يكون إيذاًنا بأيام صعبة يعيشــها الجنوبيون يف 
محافظــة أبني، من جرّاء إهامل متعّمد متارســه 
حكومة الرشعية ضد الجنوب يف مختلف قطاعات 

الحياة.
الذي تحمله حكومة  العداء  وبات واضًحا حجم 
الرشعية ضد الجنوب وشعبه، وهي يف سبيل ذلك 
تعمل عىل تفيش الفوىض املعيشــية يف مختلف 

قطاعات الحياة.
ا ضد الجنوبيني،  الرشعية متارس عقاًبا جامعيًّ

إحداث فوىض مجتمعية عىل صعيد  وتســتهدف 
واسع، من خالل العمل عىل تردي مختلف الخدمات 
الحيوية التي ال ميكن أن يستغنى عنها املواطنون.

هــذا الِصنف مــن الجرائم الخبيثــة ال يختلف 

كثرًيا عن اإلرهاب املســلح الذي متارسه الرشعية، 
عرب مليشــياتها اإلخوانية اإلرهابية، بغية ترويع 
قاتم  بشــكل  أمامهم  الحياة  وتنغيص  الجنوبيني 

للغاية.

صورة من شارع أروى يف كريرت أثناء حرب صيف 
1994 بعدسة املصور الفرنيس باتريك روبرت.

بعد أكرث من ربع قرن من هذه الحرب.. كيف اختلف 
وضع املدينة اآلن؟

مدرسة مجزرة الشهداء بسناح تعاني من االهمال
مشــهد مؤلم  ملدرســه الشــهداء ســناح م/حجر بالضالع تئن من وطأة االهمال واملعاناة فال كتب مدرســية وال 
كراسي والطالب يفترشون االرض وحتى النوافذ غير موجودة.. رسالة عاجلة للقيادة املمثلة باحملافظ والسلطة 

احمللية ومدير املديرية ان يلتفتوا بعني االعتبار لهذه املدرسة .. فهل من وقفة جادة ؟!   
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المقال االخير

حملة إعالمية هائجــة ومنظمة يتباىك 
أصحابها عىل مينــاء بالحاف يف محافظة 
شبوة وينخرط فيها صحفيون ومفسبكون 
ورجال إعالم وقادة سياســيون وبرملانيون، 
ويف هذه الحملة يتهم املشــاركون القوات 
اإلماراتية الشــقيقة، التي تشارك يف إطار 
الرئيس  بطلــب  ودخلت  العــريب  التحالف 
الرشعــي عبد ربــه منصور هــادي، بأنها 
تحتل امليناء وتعطل تشــغيله بهدف حرمان 

الرشعية من مليارات الدوالرات.
الربملانيني اإلصالحيني قد قدم  أحد  وكان 
كشــفًا مفصال بعدد براميــل النفط وأمتار 
الغــاز املكعبــة التي يفــرتض أن يصدرها 
امليناء محددا أسعارها بالسعر العاملي ليصل 
املبلغ الذي قال عنــه إىل مليارات الدوالرات 
شهريا ثم ســنويا ليخلص إىل ما مفاده أن 
الرشعية  اإلمارات تســتهدف إضعاف  دولة 
وإبقاءها منهكــًة وحرمانها من املوارد . . . 

وما إىل ذلك.
لكن كاتبا من أنصــار املرشوع اإلخواين 
اإلمارات وأكرثهم إســاءة  ألد خصوم  ومن 
إىل السياســات اإلماراتيــة، بني بالرباهني 
بالحاف  ميناء  تعطيل  ســبب  بأن  املنطقية 
ليست اإلمارات بل غياب الجدوى االقتصادية 
من تشغيله وعدم استعداد الرشكات الدولية 
العاملة يف مجــايل الغاز والنفط للمجازفة 
تســودها  بعاملها وممتلكاتها يف منطقة 
األمن واضمحالل  وانعدام  الحرب والفوىض 

الدولة مقابل عائد قليل ال جدوى فيه.
ملــاذا إذن يتباىك املتباكــون عىل ميناء 
بالحــاف ويتطــوع كل طرف مــن هؤالء 
إدارة  لتويل  اســتعداده  عن  ليعرب  املتباكني 

امليناء؟؟
عىل  بالسيطرة  يتصل  ببساطة  املوضوع 
محافظة شبوة، بنفطها وارضها وشواطئها 

وبحرها ومصايدها السمكية وموانئها.
كل مصادر الــرثوة هذه كانت منذ 7/7/ 
الحرب  تحالــف  ســيطرة  تحــت  1994م 
املنترص وقد بقيت كذلــك حتى بعد ٢٠1٥م 
باستثناء املواقع الهامة جدا كامليناء وبعض 
املعسكرات ومراكز األمن التي جرت الهيمنة 

عليها مرًة أخرى بعد غزوة ٢٠19م.
ميناء بالحاف يراد استعادة الهيمنة عليه 
ليس لغــرض تصدير النفط والغــاز الذين 
يهربــان عرب عرشات املنافــذ املجهولة، بل 
الستعادة استخدام امليناء لكل ما هو ممنوع 
ومحرم، مــن تهريب األســلحة إىل إدخال 
املخــدرات وحتى تهريب املواد املســموحة 
البرش، واســتقبال  تهريب  إىل  بال رضائب، 
الجامعــات )الخريية( املشــبوهة، وطبعا 
تصدير ما يصلح للتصدير مبا يف ذلك النفط 
وتحكم  مراقبة  عــن  بعيدا  ولكــن  والغاز، 
السلطات الرسمية ودفع الرضائب والجامرك 

والرسوم املستحقة للدولة واملجتمع.
التهريب هو الديدن الرئييس لكل املتباكني 
الجنوبية  املوانئ  وكل  بالحــاف  ميناء  عىل 
وكل املنافذ الربيــة والبحرية فال تصدقوهم 

بكل ما يقولون ..إنهم بئسام يفرتون.

د. عيدروس النقيب

المتباكون على ميناء 
بالحاف

من ذاكرة الجنوب

غازي العلـــوي


