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محليات

األمناء / خاص :
اإلرهابية،  الحويث  مليشيا  برهنت 
قلب شــبوة  يف  توغلهــا  أّن  عــى 
بدعم من محافظة مليشــيا الرشعية 
مفهوم طائفي  نابع عــن  اإلخوانية، 

يعادي الجنوب وهويته.
تجّى هذا اإلرهاب الفكري واضًحا 
يف فرض مليشــيا الحويث اإلرهابية 
معلمــن موالــن لهــا يف مدارس 
مديريــات بيحان مبحافظة شــبوة، 
الطائفية  أفكارهــا  لنرش  خطوة  يف 

والعنرصية.
بــدأت الخطــة، بإجراء مليشــيا 
الحويث اســتبداًل ألسامء املدارس يف 
املديريــة مبســميات طائفية، ضمن 

مخططها لحوثنة التعليم.
يف الوقــت نفســه، أظهر مقطع 
فيديو متداول، تلقن الطالب يف ساحة 
العليا  بيحان  مبديريــة  ريدان  ثانوية 
الرصخة الحوثية بطابور الصباح، يف 

خطوة تستهدف بث األفكار املسمومة 
الطائفية يف عقول األجيال الصغرية.

هذه املامرسات التي لّوثت محافظة 
شــبوة، تندرج يف إطار املؤامرة التي 
اإلخوانية،  الرشعيــة  فيها  تشــارك 

التي غادرت مواقعها العســكرية يف 
للمليشيات  محافظة شــبوة، وتركت 
التمدد عى  إيران فرصة  املدعومة من 

األرض.
ويثــري التوغل الحــويث الذي بدأ 

ا،  ا، وبلــغ اآلن حــًدا فكريًّ عســكريًّ
مخاوف الجنوبين، بعدما تكشــفت 
خيوط املؤامرة عى القضية، وأظهرت 
مليشيا الرشعية وكذا مليشيا الحويث، 
أنهام تشــركان يف حرب تستهدف 

الهوية الجنوبية.
ويتكالب اإلخــوان مع الحوثين، 
يف حرب متعددة األوجه ضد الجنوب، 
وتستهدف بشــكل واضح العمل عى 
رضب أمنه واســتقراره مبا يفتح باًبا 
التي  الرثوات  العمل عى نهــب  أمام 
يزخر بها الجنــوب، إىل جانب العمل 
املتمثلة  الجنوبية  القيادة  عرقلة  عى 
يف املجلــس النتقــايل، من تحقيق 
مزيد من املكاســب مبا يخدم ســري 

القضية عى األرض.
ولعــل الدافع األكرب الــذي يقود 
املليشــيات اإلخوانية والحوثية للعمل 
الجنوب،  هويــة  اســتهداف  عــى 
هو أن متســك الجنوبيــن بهويتهم 
والتضحيات التي يقدمونها من أجلها، 

تعتــرب مبثابة الصخــرة التي تتحطم 
عليها املؤامرات التي ُتحاك ضد الوطن 

وقضيته.
ُيســتدل عى ذلك بحجــم الرعب 
الذي يســيطر عى مليشيا الرشعية، 
ِقبل  من  الجنــويب  التالحم  يف حجم 
املواطنن، والــذي اتضح يف فعاليات 
شــعبية كثرية، تحمل رسالة واضحة 
بتجديد الســري وراء املجلس النتقايل 
أو  أو هوية  أرًضا  الجنوب،  دفاًعا عى 

عى صعيد موارده.
يف املقابــل، تحــاول الرشعيــة 
والحوثيــن أن يكــون الجنوب محاًل 
لألفكار الطائفية املسمومة، التي تنذر 
مبخاطر جمة عى األمن والستقرار، 
باعتبــار أّن هذه السياســات تصبح 
مبثابة مفرخــة للمتطرفن، كام هو 
الحال يف مناطق ســيطرة املليشيات 
الحوثية، التي تعــج بالكثري من هذه 
األفكار  عقولها  سّممت  التي  العنارص 

الحوثية.

كتب/ ماهر العبادي :
من الصعب عى اإلنسان، أن ينعى عزيزًا، 
ومن املؤمل جدًا أن يجد املرء نفسه، يسكب 
الكلامت، لريث قلبًا بحجم قلب  أو  الدموع 
وطيبة ونقاء وإخالص الدكتور األديب رائد 

القايض .
الهادية  منارتنا  انطفــأت  الرائد  برحيل 

تبحر  التــي  ملراكبنــا 
دون  الحياة  مــوج  يف 
مجــداف إل من نظمه 
الــذي يالمــس الروح 
الوجدان  يف  ويعشعش 
يف  األمــل  ويبعــث 

النفس.
بــــــــــا  أ
 ، ي عــــــــــــــد
يومًا ما  ســنلتقي لكن 
عــى أرض غري األرض 
عى حقل يف الســامء 
بالنجــوم  لرنســم 
معًا  بكفينا  أســامءنا 
املســافة  بعد  رغـــم 
بيننــا... إليك يا عريس 

السامء الفكري..
أمد طويل نكتب عن  إىل  نبقى  ســوف 
ألن  رحيله  وعن  )رائــدالـــقايض(  الرائد 
ســتنتهل  كبرية  وعربية  جنوبيــة  أجياًل 
من حروفه الذهبيــة التي كتبها وبرش بها 
األدب  يف  عميقًا  حفرت  وخطوطًا  عناوين 

والذاكرة العربية .
وكانت كلامته هي ما يقوله الواقع وما 
تقولــه األمة وتعرب عنــه يف كل أطوارها 
ومخاضاتها، وما تولده من أجوبة يف شتى 
لحظاتها، ومل تكــن تحليقًا فوق الواقع أو 
بل كانت تطابقا  افراقا ونأيا وابتعادا عنه 

واخراقا وانبثاقا منه وانقالبا عليه، لقد حلق 
الرائد يف فضائه من الحب واإلبداع والقدرة 
الفريدة.. الشاعر الذي أحبه الكثري ليس يف 
جنوبنا الحبيب فحسب بل يف ربوع الوطن 
العريب، لقد شكل أبو عدي ظاهرة إنسانية 
مميزة أمتعت الجميع بالشعر والنرث. رحلت 
عنا لكنك حٌي يف ضمرينا ووجداننا كحلقة 
الوصــل بيننــا وبن 
الجنوبية.  قضيتنــا 
بارزة  عالمــة  كنت 
العريب  الشــعر  يف 
امللحمــي  واألدب 
 ، باملعاناة  املصهــور 
وبلد  لقضية  ورمــزًا 
ول  ووطن  وشــعب 
أظن أن النجوم متوت 
ول تأفــل، إنها فقط 
خلف  لفرة  تحتجب 
ثم  ،ومــن  الغيــوم 
تعود مجــددًا ..حتى 
غادرت  قد  كانت  وإن 
مالين  مــن  مكانها 

السنن .
أتصور  كنــت  ما 
للحظــة واحــدة أنني سأســتخدم قلمي 
ألرثيك  وأنت الذي تضــج بالحياة والفرح 

واملستقبل.. 
الكلــامت تخجل لعجزها  أن  والحقيقة 
عن إيفاء ذلــك الراحل حقــه، والذي وإن 
وسيبقى  فينا،  حارضًا  سيبقى  جسدًا  رحل 
الوطنية  الذاكرة  يف  وفكره  بتأثريه  حارضًا 
واألدبيــة ، وإذا كان لنا من عزاء يف رحيله 
فهو أنه كان ويبقى منــارة أدبية، ومنهاًل 

نهلنا وتعلمنا يف مدرسته الكثري.
الكلمة، فخجلت لعجزها  رائد  لقد ترجل 

عن رثائه.

ال�شرخة يف �شبوة..  جولة جديدة من احلرب احلوثية الإخوانية على هوية اجلنوب

ـــــل رائـــــــد احَلـــــــــــرف وتــــــــــرجَّ

        يحــذر الديــوان العام لرئاســة الهيئــة العامة 
لألراضــي واملســاحة والتخطيــط العمرانــي جميــع 
األخوة موظفــي فرع الهيئة م/أبــني وكافة املواطنني 
والهيئــات االعتباريــة واحلكومية بعــدم التعامل مع 
املدعــو/ محمــد ســالم صالــح هــدران، لتوقيفه عن 
العمــل بقرار رئيــس الهيئة رقم )13( لســنة 2021م، 
للقانــون  ومخالــف  مســؤول  غيــر  وبشــكل  لقيامــه 
بالتصرفات الغير قانونية يف أراضي وعقارات الدولة.

وعليــه حتــذر الهيئة العامــة لألراضي واملســاحة 
بعــدم  أبــني  م/  يف  وفرعــه  العمرانــي،  والتخطيــط 
التعامل مع املذكور أعــاه، وأي تصرفات تتم بأراضي 
وعقــارات الدولــة مــن قبــل املذكور بحجــة وظيفته 
بالفــرع تعتبر تصرفــات غير قانونيــة، ومن غير ذي 
صفة وغير معترف بها قانوًنا وستحال لنيابة األموال 
العامة التخاذ اإلجراءات القانونية بشأنها وجتاه كل 

من خالف ذلك.

اإعالن حتذيري هام


