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المقال االخير

د. صبري عفيف العلوي 

الهوية الوطنية الجنوبية الجامعة في 
خطاب الرئيس القائد عيدروس الزبيدي

إن اســتيعاب الرئيس القائد عيدروس الزبيدي لطبيعة 
تكوين املجتمع الجنويب، جعلته مدركًا لخفايا اإلشكالية التي 
يعاين منها املجتمع الجنويب، وإن الدارس للخطاب السيايس 
للرئيس يــرى أنه يتمحور حول فكرة )األرض( التي تعد بؤرة 
إشــعاعية تنبثق منها دالالت الهوية الواحدة، الوطن الواحد، 

الشعب الواحد، الدولة الواحدة، املصري الواحد.
إن املرجعيــة التي انطلق منها الخطاب الســيايس هي 
األرض، وتلك هي املحور الرئيــس للهوية الوطنية الجامعة، 
واألرض الجنوبية العربية هــي الوجود واملكان الجامع لكل 
أبنائه منذ آالف الســنني، ومنها تشــكلت مرجعيات ثقافية 
ووطنية واجتامعيــة واقتصادية، وتلك املقومات هي املرتكز 
الرئيس الذي ينبغي عىل مؤسسات املجلس االنتقايل الجنويب 
أوال، ومؤسسات املجتمع الجنويب ثانًيا، وكل النخب الوطنية 
الحريصة عىل مســتقبل قضية شــعب الجنوب العادلة، أن 
تســتوعب الخطاب الســيايس للرئيس القائد، وتعمل وفق 
الهويات  لتذويب  الســيايس  الوعي  رؤية اسرتاتيجية تعزز 
الفرعية، املناطقية والجهوية، موجهة أفراد املجتمع الجنويب 
نحو الهوية الوطنية الجامعة، يف سبيل االنطالق نحو تعزيز 
فكرة املواطنة املتســاوية بني أفــراد املجتمع الجنويب، التي 

أسسها الخطاب السيايس للرئيس.
إن ما يؤســفني حًقا هو تلك الهوة الكبرية بني خطاب 
الرئيــس الزبيدي وبني بعض مؤسســات املجلس االنتقايل 
الجنويب، التي مل تــعِ مدلوالت الخطــاب الهويايت املوجه 
وترتجمه عــىل أرض الواقع يف ســبيل تجــاوز كثري من 

التحديات التي تطرأ عىل املشهد السيايس بني حني وآخر.
يف هــذه املرحلــة االنتقالية ملرشوع ثورتنــا الوطنية 
الجنوبيــة التحررية ما أحوجنا إىل وعي ســيايس وتنمية 
وطنية واعية ومدركة لخصوصية الواقع السيايس والثقايف 

واالجتامعي داخل منظومة املجتمع الجنويب.
مام ســبق، ندعو املؤسســات التنويريــة واإلعالمية 
والتوعوية إىل نــرش الخطاب الســيايس للرئيس عيدوس 
الزبيدي رئيــس املجلس االنتقايل الجنويب، بشــكل رأيس 
وأفقي، لــي يصبح خارطة طريق للقيادات واملؤسســات 
والقواعد الجامهريية، ملا متثله يف حياتها اليومية والعملية.

اللهم إين بلغت، اللهم فاشهد.

ملن مل يعرف 
طريق العرب بشبوة

يعادل  شــبوة(   – )العــر  طريق 
أضعاف التنمية التي سمعتموها  قبل 

ثالث  سنوات! 
والطريق هــذا يخدم ثالثني مليونًا 
من شامل وجنوب اليمن ويعتر من 
أكر مشــاريع  الدولة منذ ما يقارب 

الثامن سنوات

صاحب السمو الشــيخ  محمد بن زايد 
آل نهيان،  رئيس دولة اإلمارات، يشــارك يف 
الرئيسية لـ " قمة العرشين" والتي  الجلسة 
بدأت بجزيرة بايل يف  إندونيســيا، بحضور 
قــادة دول املجموعــة وعدد مــن ممثيل 

املنظامت الدولية  "مجموعة العرشين".

ألف تحية
ألف تحية للشخصية النسوية واإلعالمية الجنوبية األستاذة 

القديرة/ نور محمد عثامن باعباد، أطال الله يف عمرها

شرطة الشيخ عثمان تلقي 
القبض على لص محترف

لحج.. رقيب في األمن أجبرته 
الظروف على العمل  ”بائع خيار“

إضافة جديدة ملدرعات القوات املسلحة الجنوبية لكسح األلغام وتأمني طريق عبور املدرعات والعربات األخرى.

األمناء/ مرمي محمد الداحمة:
متكنت رشطة الشيخ عثامن بالعاصمة 
من  15/11/2022م،  الثالثــاء  ظهر  عدن، 

إلقاء القبض عىل أحد اللصوص املحرتفني.
وقال مصدر أمنــي إن األجهزة االمنية 
رصد  عملية  وبعد  متكنت  عثامن  بالشــيخ 
وتتبع من إلقــاء القبض عىل أحد اللصوص 

املحرتفني ويدعى )م. ف. م(.
وأوضح املصدر، يف ســياق ترصيحه، 
بأن الشــخص الذي تم ضبطه ســبق وأن 
ارتكــب العديد مــن جرائم الرسقــة أمام 
محال الرصافــة وبعض املراكز التجارية يف 
وفًقا  عثامن،  والشــيخ  املنصورة  مديريتي 

لالعرتافات التي أدىل لها.
وعر مواطنون عن شكرهم وتقديرهم 
للجهــود التي بذلتها قــوات األمن مبديرية 
الشــيخ عثامن بقيادة مدير املنطقة محمد 
الشــيخ عثامن عائد  السكرة وقائد رشطة 
أبوبكر، وفريق البحث الجنايئ بقيادة مدير 
البحث نارص كوبا، ورئيس قســم التحريات 
محمــد الكازمي، وفريــق التحري وضابط 
التحقيق عادل عبدالله املصوري، الذي بارش 
يف اتخاذ اإلجــراءات القانونية بحق املتهم 

يف سبيل إحالته للنيابة.

حلج /األمناء/ صدام اللحجي:
يعيش باســل عيل أحمد 
الحوطة،  مدينــة  يف  عمــر 
حارضة لحــج، أوضاعاً غاية 
يف الصعوبــة مع اســتمرار 
ارتفاع أســعار املواد الغذائية 
الضئيل  كل يوم يف ظل راتبه 
الذي ال يكفي لسد رمق أرسته. 
يقول باســل إنــه يعمل يف 
لحج  مبحافظة  األمني  السلك 
أول، "راتبي  رتبة رقيب  يحمل 
ال يتجــاوز الـــ 85 ألف ريال 
ميني رغم  خدمتي يف السلك 

العسكري ثالثني عاماً". 
يواصل باسل حديثه لـ"األمناء": "أصبح راتبي 
ال يكفي لتلبية احتياجات أرسيت، فقد أصبحت أجد 
اليومية لنفيس   صعوبة يف توفري الثالث الوجبات 
فضالً عن عائلتي". ويف نفس مدينته الحوطة هناك 
الكثري من األرس ال تستطيع توفري وجبة واحدة يف 
اليوم، بعد أن فقد الكثري من الناس مصادر دخلهم 

جــراء الحرب الجائرة وفشــل 
املجلس الرئايس يف كبح جامح 

الغالء. 
يُضيف: "دفعتني  الظروف 
البحث  إىل  الصعبة  املعيشــية 
إال بيع  عن عمل آخر لـــم أجد 
”الخيار“ يف شوارع املدينة أمالً 
أرسيت  وضع  يتحســن  أن  يف 
وألبي متطلباتهم وهذا مل يحدث 
وللــه الحمد عــىل كل حال" - 

هكذا قال. 
يؤكد باسل يف مداخلته :” 
أن وزارة الداخلية ممثلة بوزيرها 
مســتحقاته  تعِطه  مل  ”حيدان“ 
املالية إال هذا الراتب الحقري، فقد أصبحت هارباً من 

أصحاب الديون ال أدري إىل متى". 
يتساءل باسل يف ختام حديثه قائالً :” هل ما 
قدمناه طوال مشوار حياتنا يف السلك العسكري ال 
يستحق االهتامم أو املعالجة من قبل وزارة الداخلية 
ال سيام وأنا بدون مستحقايت التي مل تحتسب بعد 

حتى اليوم؟".

صورة وتعليق


