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المقال االخير

حسني احملّرمي

الحفاظ على إنجازات عمليتي سهام 
ة الجنوب والشرق ضرورة مرحلية ملحَّ

عن أي سالم يتحدث العالم؟

ين ونجاة ثالث 
َ
غرق مواطن

في ساحل سيحوت

مجازر بيئية في منطقة خور عميرة.. والجهات المسؤولة: ال أرى ال أسمع ال أتكلم!

حّققت القوات املســلحة الجنوبية إنجــازات كبرية خالل 
الشــهرين املاضيني يف مكافحة اإلرهــاب وإخامد التمرد يف 
محافظتي أبني وشبوة، وهي إنجازات نوعّية تُضاف إىل سجلها 

الحافل بالتصدي للجامعات املتطرفة والخارجة عن القانون.
ففي محافظة شبوة، سطّر أبطال القوات الجنوبية، ممثلًة 
بقوات دفاع شــبوة وألوية العاملقة الجنوبية، مالحم بطولية 
ودروســاً خالدة يف الفداء والتضحية يف سبيل الوطن وفرض 
هيبة الدولة، يف عملية عســكرية أُطلق عليها اســم "سهام 
الجنوب"، وذلك عقــب التمرد اإلخواين عــى قرارات مجلس 
القيادة الرئايس والسلطة املحلية باملحافظة، منتصف سبتمرب 

املنرصم.
من أبرز الصعوبات التي واجهت القوات املسلحة الجنوبية 
أثناء عملية سهام الجنوب بشــبوة، خطورة تنقالت تعزيزاتها 
العسكرية من العاصمة عدن، وخصوصاً وأنها متر من الرشيط 
الســاحيل مبحافظة أبني، وذلك بســبب تواجــد التنظيامت 
اإلرهابية التي استقبلت التعزيزات واآلليات الجنوبية بالعبوات 

الناسفة، والكامئن املتكررة.
ويف نهاية الشــهر ذاته، أطلقت القوات الجنوبية عملية 
"ســهام الــرشق"، لتطهري محافظــة أبني مــن التنظيامت 
اإلرهابية، وتأمني خارصة الجنوب، باإلضافة إىل تأمني الطريق 
الدويل الســاحيل، وخصوًصا عند تنقالت القوات املسلحة بني 
محافظات الجنوب، وضامن عدم التقطع لها أو نصب الكامئن 

لوحداتها.
تضحيات جسيمة قدمتها القوات املسلحة الجنوبية خالل 
عمليتي ســهام الجنوب والرشق، ارتقى عــى إثرها عرشات 
الشهداء، وُجِرح العرشات أيضاً، باإلضافة إىل الخسائر الكبرية 

يف العتاد، وذلك يف سبيل مكافحة اإلرهاب، واجتثاث منابعه.
مل ميِض عــى إعالن نجــاح املرحلة الرابعة من ســهام 
الرشق إال أيــام قالئل، لنســمع من جديد عــودة التفجريات 
اإلرهابية ومحاوالت االغتيال والتســلل للجامعات املتطرفة يف 
محافظتي أبني وشــبوة، كان آخرها محاولة اغتيال مدير أمن 
محافظة شبوة األســبق العميد عوض ذيبان واستشهاد نجله، 
وكذا محاولة تسلل لعنارص إرهابية من وادي عومران مبديرية 

املحفد.
عودة نشــاط التنظيــامت اإلرهابيــة إىل محافظة أبني 
وشــبوة، جاءت عقب توقُّف عملية سهام الجنوب عند تطهري 
نحو ثُلثني أو ثالثة أرباع شبوة، ومثلها يف أبني يف عملية سهام 
الرشق، وذلك بســبب ضغوطات سياســية وأخرى دولية تحت 

يافطة: تداعيات املرحلة، والتوافق السيايس.
يف الوقت الذي يرى أبناء املحافظتني، وكذا املتابع للشأن، 
أن توقف عمليتي ســهام الجنوب والرشق عنــد هذه املراحل، 
وعدم اســتكامل تطهري كافة مديريات املحافظتني ومتشيط 
مناطقهام وربطهام ببعض أمنيا بغرفة عمليات مشرتكة، أمٌر 
ال يقل خطورة عن بقاء تلك التنظيامت املتطرفة والخارجة عن 
القانون وتواجدها يف أماكنها السابقة، بل عى العكس متاماً، 
قد تكون خطوة قّربت القيادات العســكرية واألمنية الجنوبية 

بشكل أو بآخر إىل رشاك التنظيامت اإلرهابية.
تواجد مليشيات اإلخوان املتمردة والعنارص املتطرفة حالياً 
يف مديرية جردان شــاميل شــبوة وكذا مرخة الحدودية مع 
محافظة أبني والبيضاء اليمنية، باإلضافة إىل لجوء العديد من 
عنارصها إىل الجبال والوديان شامل املحفد، أتاح لتلك الجامعات 
الفرصة يف تنظيم أوراقها، وترتيب صفوفها، وتضميد جراحها.
عى التحالــف العريب، وكــذا مجلس القيــادة الرئايس 
أن يســارع يف إطــالق املراحــل األخرية من عمليتي ســهام 
الجنوب والرشق، لتشــمل كافة مناطق محافظتي شبوة وأبني 
وتطهريهام مــن اإلرهاب، وتفويت الفرصــة عى التنظيامت 
املتطرفــة لرتتيب أوراقها واســتقدام تعزيزاتها من محافظتي 
اليمنيتني، وكــذا الحفاظ عــى اإلنجازات  مأرب والبيضــاء 
العسكرية التي تحققت خالل املراحل السابقة للعمليتني؛ كون 

ذلك رضورة ملّحة لتحقيق األهداف املرجّوة.

د. باسم منصور احلوشبي
عن أي ســالم يتحدث العامل مع جامعة تم تصميمها 
لتنفذ مهام خدمًة ألجندات غريها؟ جامعة أُنشئت للتدمري 
والعامل يتغايب ومينحها مكاســب دون أن يحقق شيئا من 
تعهداتهــا.. عندما تنكرس تلّوح بالســالم كتكتيك ملنحها 

عامل الزمن لرتتب وضعها لجوالت جديدة.
إن أكرب انتكاسة لحرف مســار املعركة ومتكني هذه 
الجامعــة املارقة هــو إنقاذها باتفاق  )ســتوكهومل يف 
ديســمرب 2018م( بعد أن كانت الحديدة بقبضة يد قوات 

العاملقة الجنوبية. 
أي حديث عن ســالم وهدن يف ظل تعنت طرف رهني 

املوقف؟
ال حل إال كرس هذا املــرشوع التدمريي الدموي، وقد 
أثبتت معــارك مديريــات بيحان مدى ضعــف الحوثيني 
وهشاشتهم وكنســهم يف أيام معدودات، وقد قيل: "من 

أِمَن العقوبة أساء األدب".

األمناء/ خاص:
غرق مواطنان اثنان أثناء السباحة يف ساحل سيحوت 
مبحافظة املهرة، بينام نجا شاب ثالث من املصري ذاته، يف 

واقعة مفجعة شهدتها املحافظة الساحلية.
وتشهد املناطق الســاحلية يف األيام الراهنة ارتفاًعا 
لرسعة الرياح واألمواج وسط تقلبات لدرجات الحرارة، ما 

يعزز خطورة السباحة يف املياه العميقة.

األمناء/ خاص:
تلك  وخصوصاً  البحرية،  الســالحف  تتعرض 
املصنفة من النوع النادر الذي يوشك عى االنقراض، 
ملجازر متعمدة يف منطقة )خور ُعمرية( مبحافظة 

لحج من قبل الصيادين العابثني.
ولألســف نجد الجهات املسؤولة املعنية بوقف 
تلك املجازر، ممثلة بـ]الهيئة العامة لحامية البيئة[ 
يف حالة: ال أرى، ال أســمع، ال أتكلــم، فلم تحرك 
أيًا من اإلجراءات الفورية الرادعة  ساكناً ومل تتخذ 

وجود  رغم  البحريــة،  الكائنــات  إلنقاذ 
الوزارة يحرم  قبل  تعميامت ســابقة من 
اصطياد تلك األنواع من السالحف ويعاقب 

املخالفني لذلك.
ومــا عى قيــادة الهيئــة إال تحمل 
والوطنيــة  األخالقيــة  مســؤوليتها 
اإلجراءات  اتخــاذ  والوظيفيــة ومتابعة 
الصارمــة وتنفيذها عرب األجهزة األمنية، 
وذلك للحفــاظ عى الكائنات البحرية من 

القتل واالنقراض.

كتب / باسل فيصل علوي:
انته قصة حب حلوة عشتها

انته كلمة ما لغريك قلتها
ما قدرت أنساك يا حبي الكبري
كل ما حويل إىل الذكرى يشري

عيشه صالح دامئًا تردد هذه األبيات أعاله، 
وتردف تقول: "فيصل أبــوي وأهيل، فيصل 
عشقي وحب حيايت وأبو أوالدي، وكلام مرت 

السنني تعمق هذا الحب وكرب". 
وصديقتي،  حبيبتــي  "عيشــة  فيصــل: 
اســتطاعت عيشــة أن تحتوينــي وتتحمل 
مشــاق مهنتي، وفَّرت يل البيئة الحســنة، 
وبصدر رحــب كانت تتحمل غيايب عن البيت 
بكرثة بسبب ظروف العمل، وإن تواجدُت يف 
البيت يكرث الناس املعجبون حويل والزيارات 
والعزائم والجلســات.. عيشة تحملت كل هذا 
وأكرث، مل تشــتيك وتتذمر، كان قلبها كبريًا، 
وإن كان ألحد فضل فيام وصلت له من شهرة 
وعلو يعود باملقام األول لتاج رأيس أم باسل".

أما عن نفيس أنا ابنهم البكر مل أَر ومل أسمع 
يوًما أنهــم اختلفوا أو تشــاجروا، بالعكس 
كانت عالقتهم أجمــل من الجامل طوال مدة 

حياتهم.. مرات كنت أجلــس مع الوالدة بعد 
وفــاة فيصل نجلس نحيك ونســولف ويف 
وسط الحديث تبيك عيشــة بحرقة وتقول: 
"وينك يا فيصل؟ ليه مش شــليتني معك؟". 

وريب تقطع القلب قطاع..
ظل فيصل يبحــث عن قصيــدة أو أغنية 
يهديها لعيشــة؛ تعبريًا عن حبه الكبري لها، 
بحث كثريًا لكن مل يجد ما يناســبه فعاًل إال 

هذه القصيدة:
وانته بقريب تعيش مهام تعبني زماين

يا عيشة القلب فيش كل األمل واألماين
مهام تكون الظروف ويف عيونك أشوف

حبيب فيها األماين... مهام تعبني زماين
كثري يا ما افرتقنا لكن ساكن كياين

ببعضنا قد وثقنا يف نون عينك مكاين
أنته يف رشيان قلبي يضخ لك كل حبي

برغم حاسد وشاين.. مهام تعبني زماين
يا عيشة العمر عشنا أيام مره وهاين

رحله طويله رسمنا لوحه بروح األماين
تخلد الحب فينا لبعضنا ما نسينا

يعزف لحبك حناين مها تعبني زماين
طبًعا هذه األغنيــة موجودة يف اليوتيوب 

باسم )مهام تعبني زماين(.

الحب الكبري..

فيصل علوي وَحَرُمه عيشة صالح


