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المقال االخير

صالح شائف

المواقف تتجسد 
في الميادين

وا إسالماه

اســتبرش الناس خرياً بعد عملية نقل الســلطة إىل 
مجلس للقيادة الجامعية للرشعية املعرتف بها دولياً، رغم 
الكثري من التحفظات واملالحظات التي طرحت وبرزت يف 
حينــه، أكان عىل رسعة وطريقة تكوينه أو عىل تركيبته 

املثرية للقلق واالستغراب معاً.
وها نحن نقرتب من إمتام مثانية أشــهر عن إعالن 
مجلس القيادة الرئايس ومل يتحقق شيئاً ملموساً ميكن 
اعتباره منجزاً كبرياً أو خطوة مهمة عىل طريق تنفيذ ما 
كان قد تضمنه بيان نقل السلطة من مهام محددة يعرفها 
املجلس قبل غريه وما يتطلب منه من عمل لتحقيقها؛ بل 
إن أغلب الوقت مع األســف ورغم الظروف االستثنائية 
التي نشهدها ويعيشــها الناس قد استهلك يف الزيارات 
الخارجية التــي حرص املجلس عىل القيــام بها، ورغم 
أهميــة ذلك يف بعضها؛ إال أنها مل تكــن جميعها مهمة 
وليســت لرضورات ملحة فرضتها الظروف أو أنها عادت 
بفوائد ملموســة لصالح الناس يف محافظات الجنوب 
املحررة وال يف عاصمته الحبيبة عدن؛ وال يف غريها من 

مناطق الشامل.
الوقت مير واألوضاع ليســت عىل ما يرام، ومل يعد 
هناك من مســاحة رمادية ميكن لقيادة الرشعية البقاء 
فيها، ومل يعــد للبيانات والترصيحات ولغة التلويح بالرد 
عىل عربدة اإلرهاب الحويث ومؤيديه من تنظيم اإلخوان 
اإلرهايب وجامعات داعش والقاعــدة من معنى بعد أن 
تعاظمت جرامئهم يف الجنوب، وبات خطرهم وإرهابهم 
يهدد ما تبقى من مقومات )الدولة( التي يراد من املجلس 

أن يقوم مبهمة العمل من أجل استعادتها.
فاللحظة حاســمة والفعل امليداين العســكري بات 
رضورة ملحة وعاجلة، وهو ما يتطلب من مجلس القيادة 
الرئايس اتخاذ القــرار الذي طال انتظــاره بنقل قوات 
املنطقة العسكرية األوىل يف وادي حرضموت ومن املهرة 
ووفقاً التفاق ومشاورات الرياض وتحريكها إىل جبهات 
القتال، وما يستدعيه ذلك أيضاً من دعم للجهد واملقاومة 
الشــعبية الجادة يف الشــامل وبكل األشــكال املمكنة 
واملتاحة، وبغري ذلك سيصبح دور الرشعية مشبوها يف 
نظر النــاس وموقفها يف دائرة االتهام؛ لذلك فإن األمور 
تتطلــب ما هو أهم من البيانات والشــجب واإلدانة التي 
تتامهى مع مــا يصدر من التحالــف واملجتمع الدويل، 
فالرشعية معنية بالفعل عــىل األرض وليس بالضجيج 
من عىل منصات اإلعالم التي يشبه فعلها عمل من يقوم 

بنفخ الهواء ليقول لغريه "أنا هنا"!.

الفيلم الشهري )وا إسالماه( الذي شكل نقلة 
نوعية وعاملية ويعترب من أشهر وأنجح األعامل 
الســينامئية فهو من تأليف الشــاعر واألديب 

الحرضمي  الكبري عيل أحمد باكثري.

عرس جامعي يف جبهة نهم!

وراهم وراهم حيث ما حلوا!
أهم يشء أن يكون يف حضن الجرنال عيل محســن.. األحمــر أحمر حتى وإن حاول يعمل 
نفسه فاهم! هذا هو حال الوكيل بن حربيش وغريه ممن ارتهنوا ملتنفذي الشامل وارتضوا بأن 

يكونوا أدوات بأيديهم.

حملــة طبية تطوعيــة لجراحات 
التجميل في سقطرى

األمناء/ خاص:
أطلق مركز امللك سلامن لإلغاثة حملته الطبية التطوعية لجراحة التجميل 

والحروق والتشوهات يف محافظة سقطرى.
يف  ويشــارك  
متطوًعا   13 الحملة 
مختلــف  مــن 
 ، ت لتخصصــا ا
وتســتمر حتى يوم 
الجاري،  أكتوبر   28
استشــارات  إلجراء 
وتوزيــع  طبيــة 
 15 وإنجاز  األدوية، 

عملية جراحية.

مل تشــهد العاصمة عدن 
يف عهد أي مسؤول من بعد 
أي اهتامم من   2015 حرب 
واإلضاءات  الطرقات  ناحية 
واملناظر  العامة  بالشوارع 
أحمد  عهد  يف  إال  الجاملية 

حامد مللس. 
الذي  للرجل  تحيــة  ألف 
أحب عــدن رغم الفســاد 

الكبري من قبل مسؤوليها.

من ذاكرة  الزمن الجميل

عدن كما لم 
تشاهدها من 

قبل..


