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كتابات

اإلخوانية  الفتنة  قنوات  هي  ها 
كانت تقول باألمس األول ان املجلس 
 ، اماراتيا  املدعوم  الجنويب  االنتقايل 
وها هي اليوم تقول املجلس االنتقايل 
املدعوم مــن االمارات والســعودية 
فســبحان الله مغري االحــوال وغدا 
االنتقايل  املجلس  تقول  سنســمعها 
املجلس  بإعتبــار  دوليــا  املدعــوم 
االنتقــايل ممثــا رشعي لشــعب 
واملرشوعة  العادلة  وقضيته  الجنوب 
واستعادة  واالســتقال  الحرية  يف 
دولته الجنوبية كاملة الســيادة ، ثم 
نســأل اولئك األخونجية فنقول لهم 
وانتم من الذي دعمكم ما بعد هروبكم 

صنعاء  من 
بالعبــاءات 
ئية  لنســا ا
اليست  ؟.. 
ة  د قيــا
لــف  لتحا ا
يب  لعــر ا
ملمثلــة  ا
ململكــة  با
بيــة  لعر ا
الســعودية 
ان حولتــم  االمــارات اىل  ودولــة 
مســاركم إىل قطر وتركيا يا ناكرين 
الجميل !.. انهــا النجاحات الجنوبية 
السياسية والعســكرية املذهلة التي 
واصابتهم  لإلخوان  الصمرقع  جابت 
بالهذيــان وافقدتهــم الصواب وما 

الدويل  املجتمع  اذ نقول بأن  من شك 
اليوم قد بات عــى معرفة تامة بأن 
القوات العســكرية الجنوبية هي من 
تواجه االرهاب ويقدم التضحيات يف 
العسكرية  القوات  وليست  ذلك  سبيل 
الرابطة يف وادي وصحراء  اإلخوانية 
وال  لارهاب  الداعمــة  حرضمــوت 
القوات العســكرية الحوثية الداعمة 
لارهاب ايضــا وهذا ما جعل القوات 
من  تقدير  محل  الجنوبية  العسكرية 
املجتمــع الدويل األمــر الذي يجعل 
شــعبنا الجنويب األيب قابت قوسني 
او ادىن من تحقيق هدفه املنشود يف 
دولته  واستعادة  واالستقال  الحرية 
الجنوبية كاملة الســيادة وما النرص 
اال مــن عند الله .. والله عى ما نقول 

شهيد.

يعلم مــن بيده األمــر وبالذات 
واالحصاء  املالية  األجهزة  مســؤويل 
يف الباد بأن الراتب املتوســط الغلب 
املوظفني يف اليمن جنوبه وشــاله 
ال يزيد عــن 70000 وقد ظل كا هو 
من عام 2014م حتى اليوم مع تقديم 
زيــادة طفيفــة للبعــض ال تتجاوز 
العــرشة االلــف مــع أن الزيادة يف 
اســعار املواد الغذائية الرضورية التي 
يســتهلكها املواطن البسيط قد زادت 
بأكــر من خمس مــرات ولهذا صار 
الراتب ال يســاوي قيمة مادتني فقط 
من متطلبات املواطــن )كيس رز و5 
لرت زيت( وجدول اسعار املواد الغذائية 
لعامي 2014 و2022 يبني ذلك الفارق 

الكبري.
فكيف 
يســتطيع 

طــن  ا ملو ا
ســواء كان 
يف  موظفا 
الدولة  قطاع 
القطــاع  او 
ان  الخاص 
بقية  يؤمن 
ت  متطلبــا
مع  ارستــه 
والحكومات  املهولــة  الزيــادة  هذه 
املتعاقبة من عام 2014م اىل اليوم مل 
تضــع أي معالجات جادة لهذا الفارق 
الكبري الذي قصم ظهر الناس البسطاء 

وهم األغلبية يف هذه الباد.
ســابق  من  الحكومة  واهتمت 

وبطريقة  االخرية  الســنوات  وخال 
ومتنح  منحــت  عندما  فيهــا  مبالغ 
الرواتب  وزرائهــا وكبار موظفيهــا 
يف  الصعبة  بالعملة  وبعضهم  العالية 
الوقت الذي غالبية املوظفني يأنون من 
تدين مرتباتهم  والفاقة بسبب  الجوع 
التــي مل تعد تلبي ابســط حاجاتهم 
وأن اجابوا علينــا بأن االزمة والحرب 
التي تعيشــها الباد هي أحد االسباب 
الرئيســية لذلــك فلــاذا ال ينطبق 
التقشف عى كبار القوم ويضحوا كا 

يضحي ويتعب املواطن البسيط.
الحنيف  ديننــا  ان  يعلــم  الكل 
واالخاق والقانــون واالعراف توجب 
العدل بني الناس ولــو مبعناه األدىن 
بني موظفي الدولة جميعا ليعيشــوا 
بكرامة من ادىن ســلم بالوظيفة اىل 

اعاها .

تعتــر اليمن املقــر الرئييس 
لتنظيم القاعدة يف الجزيرة العربية، 
الجنســيات وخاصة  وفيها من كل 
التفجري  نتذكر  ولعلنا  الســعودية، 
الذي استهدف األمري محمد بن نايف 
من قبل أحد الذين تم غســل فكرهم 
بالفكر الضال، وإذا اسرتجعنا سنيًنا 
كان  الشــخص  هذا  أن  نجد  للخلف 
يف البيضاء يتــدرب هو ومجموعة 
اعتنقوا  الذين  السعودية  شباب  من 
الفكــر الضال، لكن هذا الشــخص 
ادعى التوبة وكان مرًصا عى مقابلة 
األمري محمد بن ناٸف، وكان حينها 

ئًبــا  نا
يــر  ز لو
 ، خلية ا لد ا
يف  و
رمضــان 
كان  حني 
مــري  أل ا

يتلقــى 
ين  لتهــا ا
م  و بقــد
لشــهر  ا
املبــارك، تم إدخــال اإلرهايب الذي 
ادعى التوبة وكان هذا عام 2009 يف 
رمضان 1430هجرية، وما أن اقرتب 
من األمري قام بتفجري نفسه فتقطع 
أوصــااًل، وأصيب األمــري بجروح، 

فهذا اإلرهــايب وضع املتفجرات يف 
مؤخرته حتى ال ُيكشــف أمره، وكل 
اليمن  تــدار من  األمور كانت  هذي 

تدريباِ وتخطيًطا.
الجنوبية  اليوم فالقــوات  أما 
عن  نيابة  اإلرهــاب  بقتــال  تقوم 
العامل كلــه، وكلهم يعرفون ذلك، بل 
ويعرفون أين توجد هذه الجاعات، 
ومن ميولهــا، ومــن أمريها، لكن 
لألســف الشــديد العامل يتكلم عن 
اإلرهاب إذا أصابه فقط، أما تجمعه 
وتخطيطه فكأنه ال يعنيهم، بل أشد 
من ذلك أن ُيتهم اإلســام بأنه دين 
إرهاب ودين قتــل وذبح، وهو دين 
ســاحة وتعايش وقيم وعلم وأدب 
الجار مها كان  وســلوك واحرتام 

هذا الجار.
إن دول الخليــج العريب عليها 
ليس  الجنوبية،  القوات  مع  تقف  أن 
بالرجــال، فالجنوب فيه من الرجال 
ما تخلع الجبال، لكن هذه الجاعات 
تحتاج اليوم ملعــدات قتالية حديثة 
النتــزاع األلغام الذي تــم صناعتها 
الرتبة  لــون  بطــرق مختلفة عى 
وكذا  املوجودة،  والحجــار  والجبال 
قاذفات ذات دقة حديثة  تخرج العدو 
القوات  أوكاره  ليك يسهل عى  من 
الجنوبية اكتســاحهم بوقت رسيع 
وبأقل الخسائر وإن القوات الجنوبية 
تحتاج اليوم لدعم اســتخبارايت من 
الــدول الكرى والتعاون املشــرتك، 
ملكافحــة هذه الفــرق الضالة التي 

تربــت تحت مظلة حــزب اإلصاح 
ومشــاٸخه الذين وفــروا لهم كل 
لدى  معروف  وهــذا  يحتاجونه،  ما 
املجاورة  الدول  يف  والداين  القايص 
الكرى  الــدول  اســتخبارات  وكذا 

كأمريكا وغريها.
ســيبقى  الدويل  املجتمع  هل 
متفرًجا أمام ما يحصل يف الجنوب 
من قبل هــذه الجاعــات التي تم 
زرعها بــكل عناية وهــو ال يحرك 
ســاكًنا وال حتــى يذكــر هذا يف 
أخبارهم وصحفهــم؟! اليوم القتال 
يف الجنوب ضد هــذي الجاعات، 
وغًدا سيكون  يف عقر دار  من كان 
ينظر إىل قواتنا بكل أريحية.. أليس 

كذلك?

النجاحات الجنوبية جابت الصمرقع لإلخوان

فارق مهول ألسعار املواد الضرورية بين عامي 2014 و2022

هل القوات الجنوبية مكلفة بقتال اإلرهاب والعالم ينظر بكل أريحية؟

محمد سعيد الزعبلي

عبداهلل سالم الديواني

أحمد راشد الصبيحي

باسم فضل الشعبي 

مؤتمر الصحفيين واالعالميين 
الجنوبيين .. مستقبل الحريات 

والكيان المهني

منذ االعان قبل ايــام قائل عن اللجنة التحضريية ملؤمتر 
الصحفيني واالعاميــني الجنوبيني، اال وجاءت ردود الفعل من 
كل حدبا وصوب، بعضها ناقدا، وبعضها مندهشــا، وكثري منها 

مؤيدا ومباركا.
ومــن الافت ان حدث هام مثل هذا من الطبيعي ان يحدث 
ضجة كبرية يف الوســط االعامي والسيايس يف الباد، كونه 
يايت للمرة االوىل يف ظــروف بالغة التعقيد تشــهدها اليمن 
عموما، ويف ظروف مختلفة يشــهدها الجنوب الذي يبدو انه 
يســري بخطى حثيثة العادة بناء مؤسســاته وكياناته النقابية 
واملهنيــة، يف خط متوازي مع حوار جنــويب جنويب، لتفكيك 

العقد، وتعبيد املسارات صوب الهدف االسمى.
ان اختيار االســتاذ الدكتور عبدالله الحو، رئيســا للجنة 
التحضريية للمؤمتر املذكور، هو قرار صائب، ملا يتمتع به الرجل 
من كفاءة ومقدرة عى االدارة واالبداع، فهو اســتاذي يف قسم 
الصحافة واالعــام، واعرفه جيدا بانه ذلــك الطموح واملتطلع 
ايل املســتقبل دون كلل او ملل، فهو يعمل بطاقة وحاس ابن 
العرشين عاما، وبخرة رجل يف الخمسني وما فوق،وكلا اوغل 

يف العمر كلا ارشق وازداد ابداعا وابهارا.
سينجح مؤمتر الصحفيني واالعاميني الجنوبيني نجاحا 
باهرا، هذه توقعايت االوىل، وســيفيض ايل نتائج ومخرجات 
مهمة، تفيــد العمل الصحفي واالعامــي يف الجنوب، وتخدم 
مستقبل الحريات، وتضع القواعد لكيان مهني اعامي وصحفي 
جنويب مســتقل، يعيد للعمل االعامي والصحفي يف الجنوب 

روحه ومكانته التي يستحقها.
عدن اول من عرفت الصحافة والعمل الصحفي واالعامي 
عى مســتوى الجزيرة العربية والخليج، ولنئ كان هذا الحدث 
الكبري ينطلق من عدن، فانه مناســبة كرى العادة االعتبار لها 
من جديد، بعــد تهميش عانت منه املدينة الجميلة لعقود طويلة 

مضت.
يف الجانب االخر واملهم، فقد بذلت الهيئة الوطنية لاعام 
الجنويب، بقيادة االستاذ عيل الكثريي، والدكتور صدام عبدالله، 
جهــودا كبرية يف التحضري الخراج هذا الحــدث الهام للوجود، 
والذي يف تقديري ســيلقى اهتاما كبريا مــن قيادة املجلس 
االنتقايل ممثــا بالرئيس القائد عيــدروس الزبيدي، كون هذا 
الحدث يعد االول من نوعه عى مستوى عدن والجنوب الحبيب.

ومن ناحية اخرى فانه البد وان يكون هناك توصيفا دقيقا 
لاعامــي والصحفي املهني، الذي ميــارس املهنة، عن من هو 
هاوي او ينشط عى مواقع التواصل االجتاعي، فهناك بالتاكيد 
فرق كبري البد من مراعاته، فالكيان الصحفي واالعامي الجديد 

البد وان يتقيد باملهنة، ومن ميارسها قبل اي يشء اخر.
امتنى التوفيق للجنة التحضريية وقيادتها، ولكل العاملني 
يف اللجان الفرعية عى انجاز مهامهم الكبرية عى اكمل وجه، 
النجاح هذا الحدث الهام والكبري، والــذي البد وان ينجح مها 

كانت التحديات.


