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المقال االخير

غازي العلـــوي

بسألك يا عاشور 
عن حال البلد؟

يف غمرة األحداث املتســارعة واألوضاع االقتصادية 
الصعبة التي تتجه من سيئ إىل أسوأ، ويف زحمة العمل 
ومشــاغل الحياة الكثرية شدين الحنني لالستامع لبعض 
األغاين الطربية األصيلة مــن تلك التي تتحفنا بها إذاعة 
)هنا عــدن(، فإذا بصوت الفنــان املرحوم فيصل علوي 
يصدح بتلك األغنية الشــهرية التي صاغ كلامتها الشاعر 
املرحوم حداد حســن الكاف، والتي يقــول يف مطلعها 
"بسألك يا عاشــور عن حال البلد.. واخبار غنانا وكيف 
الحال يف البلــده.. بالله خابر عاد حد مــن بعد حد.. أو 

عادهم يف ذكر حداد.."
وبعيًدا عن املغزى من كالم الشاعر ومن واقع الحال 
املعــاش، برزت يف مخيلتي الكثري من التســاؤالت، وقد 
تــرز للكثري منا بني الحني واآلخــر بطريقة أو بأخرى، 
ترى: كيف حال الكثري من األرس اليوم؟ كيف واقع الناس 
يف القرى واألرياف الذين ال ميتلكون مصدر دخل سوى 
رواتبهــم الحكومية التي ال تتجاوز مائة ألف ريال؟! ترى 
كيف حال الكثري من أصدقائنــا وزمالئنا الذين انقطعت 
بيننــا وبينهم الســبل وانقطع تواصلنــا بهم وهم من 
املتعففني الذين يستحال أن ميدوا أيديهم ألي أحد بطلب 
العون واملساعدة؟ ترى كيف حال الناس؟ وكيف أصبحت 
معيشــتهم بعد أن أفقدتهم هذه الحــرب فلذات أكبادهم 
وجار عليهم الزمن وانقطعت الكثري من مصادر دخلهم؟ 
كيف؟ وكيف؟ وكيف؟ والكثري من األســئلة التي تصيب 
املــرء بالحرسة والندم والقهر عىل حــال الناس يف هذا 

البلد.
ال شــك أن حال الناس قد وصل إىل حال كاريث أجزم 
بأنه مل يعد مبقدورهم تحملــه أو التكيف معه، فإذا كنا 
نحن أصحاب املهن املتعددة والذين نعمل ليل نهار قد تأثرنا 
بهذه األوضــاع وأصبحنا بالكاد نوفر أبســط متطلبات 
الحياة ألرسنا فام بالك بأصحاب الدخل املحدود والذين ال 
ميتلكون أي وظيفة وأصحاب األرس الكبرية؟ بالطبع فإن 

حالهم سيكون كارثًيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى!
هي الحرب إذن مبختلف أشــكالها وصورها تلك التي 
شنتها قوى الهيمنة والتســلط وما تزال حتى يومنا هذا 
ضد الجنوب أرًضا وإنســانًا، ومع كل هذه الحروب التي 
وصلــت إىل محاربة الجنوبيني بقــوت أطفالهم ما زال 
شــعبنا صابًرا ويكابد الظروف املعيشــية، أو كام قال 
الفنان املرحوم محمد ســعد يف إحدى روائعه حني شبه 
هذا الشعب بالجمل قائال: جمل ما قد تعب أو مل وال مره 
اشتىك من قسوة األسفار".. فالكل لديه األمل الكبري بعد 
الجنويب بالخالص  االنتقــايل  بزوع ميالد فجر املجلس 
من حقد وتسلط وسيطرة قوى االحتالل اليمني وتحقيق 
الهدف املنشود باســتعادة الدولة الجنوبية يف ظل وطن 
يسوده األمن واالســتقرار والعيش الكريم، أما استمرار 
األوضاع عىل هكذا حال فباعتقادي بأنه لن يدوم طويال 
وســينفجر بركان غضب ســوف يحرق األخرض اليابس 
ولن يتوقف إال بإعالن اســتقالل دولة الجنوب عىل وقع 

انتفاضة جنوبية ال تبقي وال تذر.
ولعل من األهميــة أن نختم تناولتنــا هذه مبثل ما 
بدأناها بكلامت الشاعر حداد الكاف التي ختم بها قصيدته 

املغناة بالقول:
كرث املشقه تورث القلب النكد 

والقلب أيش يجره ال قد حالته نكده
وإن ظلت اال هكذا الحاله نكد

ما يش صفا بعد التنكاد

فضائح واعترافات!
الجامعة تفاضحوا بينهم البني، وقال املذيع لصالح باتيس: 
من اليل يدعمك؟ ، قال لــه: "وانته من اليل يدعمك؟".. قال 
: "ومن اليل يدعم قناة  املذيع: "راتبي من قناة املهرية؟!".. ردَّ
املهرية؟".. قال له املذيع: "ال، تدخلني يف إحراج!".. قال له: 

"ال نوضح كلنا مدعومني وإذا أنتو تبع أنا تبع!".

ثالث عمليات أمنية متزامنة في لحج
األمناء / خاص:

كشفت األجهزة األمنية يف محافظة لحج عن تنفيذ ثالث 
عمليات يف أنحاء متفرقة من املحافظة، أسفرت عن القبض 

عىل عدد من املتهمني بجرائم رسقة.
ونجحت قــوة أمنية يف إلقاء القبض عىل متهم برسقة 3 
ماليني ريال من عامرة تعود ملكيتها ألســتاذ جامعي، تقع 

يف منطقة الخرضاء مبديرية تنب، وإحالته للتحقيق.
كام ألقــت القبض عىل متهم بجرميــة رسقة محل لبيع 
الخردة يف منطقة اللحــوم، بإجاميل مرسوقات 3 ماليني 

ريال.
 وضبطت قوة أمنيــة بالحبيلني متهاًم برسقة مبلغ مايل 

وهاتف بناًء عىل بالغ من املجني عليه.

حيدرة واقس
يحّز يف النفس أن نرى مشاريع وخدمات وطرق يف جميع املحافظات ما عدا أبني.

بنية تحتية مدمره ،وخدمات ترزح تحت وطأت االهامل ، ومحافظ وحاشــيه فاســدين يصورون 
للامنحني عىل أن أبني هي ”زنجبار“ فقط .

يشكو ماليك الشــاحنات اليوم من الجبايات الكبرية التي تُفرض عليهم بأسم التحسني وتحسني 
منها براء .

ما كان لهذه املحافظة ”العظيمة“ أن يتم التعامل معها بهذا الشــكل ، لوال تخاذل جزء من أبناءها 
ومحاربة وتهميش الجزء اآلخر ..

العســكرية  الرشطة 
الجميل..  الزمــن  إبان 
عســكري  أي  ويل  ويا 
يتجول مبالبس الجيش 
أو سيارة جيش فتكون 
وهذا  وخيمة!  العواقب 
القانون  سلطة  بسبب 
والهيبــة التــي كانت 

مفروضة بقوة آنذاك. 

التاريخ يدون هكذا..
من سفر التاريخ الجنويب كانت هذه الرحلة.. كانت هذه الصورة..

 الرئيس عيل سامل البيض يف حرضة الزعيم الكويب )فيدل كاسرتوا(.
هكذا  يؤرشــف التاريخ محطات القادة واألوطان لتبقى يف أرشيف الذاكرة محفوظة يف 

األذهان.
- الصورة التقطت يف كوبا  عام 1988م.. كاســرتو يحتضــن البيض، ويظهر يف الصورة 
أيضاً الوالد محمد صالح نارش  رئيس تحرير صحيفة وموقع صدى عدن اإلخباري، واألســتاذ 

سعيد محمد الهنبيل.

من ذاكرة الجنوب

خذلوك 
يا ابين


