
اإلخوان مل يكتفوا مبقابلة البابا أو القادة املســيحيني بل دخلوا يف رشاكة 
يف الحكومــة اإلرسائيلية كام توضح الصورة األوىل.. ولكن يعتربون كل ذلك 

حالال  وعىل غريهم  حرام.

صورتان وتعليق

تزال مصممة عىل  سلطات شبوة ما 
الربهان أنها ال متثل ســلطة مســؤولة 
تحتكم إىل ضوابط نظامية من تلك التي 
تحتكم إليها املؤسســات أو الهيئات، أو 
حتى الرشكات واملقاهي واألندية العامة.

انتهاكات  بؤرة  شبوة  محافظة  متثل 
حقوق اإلنســان بعد مناطق ســيطرة 
الحويث، ورمبا تفوقــت عليها يف هذه 

املهمة القذرة.
فهي )أي سلطات شــبوة( قررت أن 
يســتخدمه  لإليجار  كرباج  إىل  تتحول 
املواطنني  لقمــع  االســتئجار  أراد  من 
والناشــطني السياسيني واالجتامعيني 

من أبناء شبوة وغري شبوة.
أن يكون  الســلطات  لقد قررت هذه 
لشــبوة لوٌن واحٌد، ومــن كان له لون 
آخر عليه أن يختفــي، أو تتربع هي )أي 
الســلطات( إلخفائه، ليــس فقط من 
املشهد العام بل ومن الحياة بشكل كيل، 
وهل نسينا شــهداء الفعاليات السلمية 
ورفاقه  القميــي  تاجرة  منذ ســعيد 
حتى آخر الشهداء من أبناء شبوة الذين 
يقتلون بشــكل شــبه يومي عىل أيدي 
أنها  يفــرض  التي  الرســمية  القوات 

حكومية.
الجســدية  التصفيات  نتحدث عــن 
لرجــال النخبة الشــبوانية ونشــطاء 
املجلس االنتقايل الجنويب يف املحافظة 
واملديريات من اجتياح شبوة أواخر العام 

التقطع  أعامل  أما  ٢٠١٩م، 
واإلخفــاء  واالختطــاف 
فحدث وال حرج. فقد غدت 
للســلطات  يوميا  عمــال 
فهي  شــبوة،  يف  القمعية 
إذ تتغاىض عن نشــاطات 
اإلرهابيــة،  الجامعــات 
مهامتها  لها  وتســهل  بل 
وأبني  شبوة  يف  اإلجرامية 
طرق  تحول  فإنها  غريهام، 
أحد  قال  التــي  املحافظة، 
قائليهــم أنهــا دولية، إىل 

نقاط اختطاف وتقطع ألي ناشط ليس 
من نفس اللون املهيمن عىل شبوة.

شــبوة  ســلطات  تقطعت  باألمس 
للدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر، 
رئيس القيادة املحلية للمجلس االنتقايل 
الجنويب يف حرضمــوت ونائبه، حينام 
كانا عائدين من عــدن إىل حرضموت، 
ويبدو أن هذه الخطــوة الخطرية تقدم 
عليها السلطات )الرشعية املفرضة( يف 
إطار تعميم سياسة اللون الواحد ونقلها 

إىل املحافظات األخرى.
هذا العمل القمعي، ومثله الكثري، يأيت 
بينام يتشــاور فريقا السلطة واملجلس 
االنتقايل الجنــويب يف الرياض لرتيب 
الخطــوات الضامنة الســتكامل تنفيذ 
اتفاق الرياض يف رســالة غري مشفرة 
العريب  التحالــف  لألشــقاء يف قيادة 

فحواهــا "نحن يف شــبوة ال 
الرياض  اتفــاق  تنفيذ  يعنينا 
بل إننا ســنعمل ما بوســعنا 
التعطيــل تنفيذ هــذا االتفاق 
حتى لو اضطررنا إىل الســري 
عىل طريــق عصابات الخطف 
والقتــل والتهريــب والتقطع 

واالتجار باملمنوعات".
االنتقايل  املجلس  وفد  قرار 
مشاورات  يف  املشاركة  تعليق 
الرياض خطوة ســليمة يجب 
أكرث رصامة؛  تليها خطوات  أن 
ألن سلطات شــبوة ال تعمل مبعزل عن 
مراكزها املنترشة بني إسطنبول والرياض 
ومدن أخــرى، وألن هذه الســلطات ال 
تحرم من يعاملهــا بندية واحرام، بل 
إنها ال تحرم إال من يصفعها عىل القفاء 
لتلهــث وراءه باحثة عــن لفتة منه أو 

القبول يف الجلوس معها.
شــبوة أكرب مــن أن يحتكرها لون 
ســيايس واحد حتى لــو كان آتيًا من 
أما وهذا  الحضارة والتقدم،  أرقى مراكز 
اللــون ميثله مجموعة مــن املتطرفني 
إقليميا  السوداء واملنبوذين  امللفات  ذوي 
ودوليا فإن أصحابــه ال ميثلون إال نبتة 
غريبة يف تربة غري تربتها ومناخ طارد 
ألمثالها ومصريهــم إىل الزوال ولو بعد 

حني.
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المقال االخير

عقدت الجمعيــة الوطنية للمجلــس االنتقايل 
الجنــويب دورتها الرابعة خــالل الفرة من ١6-١7 
يونيو ٢٠٢١م تحت شــعار "توفري األمن أولوياتنا 
واســتعادة وبناء الدولة غايتنا والخدمات مطلبنا"، 
وهو أمر بديهــي ألن املجلس االنتقــايل الجنويب 
موجود عــىل األرض بعد أن خاض حــرب تحرير 
الجنوب بكفاءة واقتدار عاليني، إال أن القوى املعادية 
لطموحات وتطلعات شــعب الجنــوب تعمل عىل 
آناء الليــل وأطراف النهار عىل شــحن الواقع بكل 
املحبطات التي تبعد االنتقايل عن شعبه املناضل من 
أجل اسرداد أرضه وإعالن دولة الجنوب، إال أن أولئك 
األعداء حالوا دون التحام االنتقايل بجامهري شعبه 
من خــالل تضييق الخناق عىل شــعب الجنوب من 

خالل تثبيت منظومة الالءات وهي:
ال للكهرباء، ال للميــاه، ال للرواتب، ال لألمن،  ال 
ألرقام الســيارات، ال النعاش مطار عدن، ال النعاش 
ميناء عدن، ال الستعادة املؤسسات األمنية والدفاعية 
التي عرف بها الجنوب، ال لعــودة تلفزيون وإذاعة 

عدن.
االنتقــايل مطالب بأن يناضل مــن أجل تطبيع 
األوضاع وإنهاء املظاهر املسلحة وأن تستعيد أجهزة 
األمــن هيبتها بفرض النظــام والقانون وإنهاء أي 
مجموعات مسلحة تتســر وراء مكونات أمنية ال 
القــوى الفصل وقد ميد نفوذهــا إىل احتجاز قادة 
ط )جمع رشطة( إذا مارســوا  أو ضباط مراكز رُشَ
دورهم املحدد يف القانون وعدم بعرثة املســاعدات 
املالية املقدمة لقادة مليشيات وفرض استعادة هيبة 
الجنوب من خــالل املؤسســات الدفاعية واألمنية 
التي كانت قامئة قبل دخول نفق الوحدة ألن الواقع 

الراهن يسوده الفوىض والفساد.
أن يكون مســكونا يف قلوب  نريد االنتقــايل 
املواطنــني بإزالة كل املظاهر الشــاذة والفاســدة 
القامئــة عىل أرض الواقع وإال فتوقعوا املســتقبل 

القادم املجهول.

جنيب محمد يابلي

االنتقالي على األرض

 هنا أريض.. هنا وطني ..هنا موطن أيب و جدي.. هنا 
ِعزي ..هنا عهدي.. هنا األرض الذي واجب علينا أن نعادي 

من يعاديها.

أسلطة هذه أم عصابة؟

صورة وتعليق

د. عيدرو�س النقيب

لحج / األمناء / محمد السالمي:
تويف 4 اشخاص بينهم فتاه وطفل وأصيب آخرين 
بحادث ســقوط سيارة نوع صالون تحمل عىل متنها 
أرسة كاملة من مرتفع باحدى منعطفات نقيل الخالء 

مبديرية يهر بيافع.
وقالت مصادر محلية ان السيارة هوت إىل اسفل 
النقيــل بالقرب من حاجز مايئ وتــم نقل املتوفيني 

واملصابني .
واشارت املصادر اىل ان الفتاة املتوفية هي طالبة 
يف الثانوية العامة وهي كانت من بني الطالبات الاليت 

يؤدين امتحانات هذا العام .

وفاة 4 واصابة اخرين 
بحادث سقوط سيارة 

في يافع بلحج


