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كتابات

الجنوب  التي تشــن عــى  الحــرب 
حرب عى كافــة األصعدة - العســكرية 
واالقتصاديــة واإلعالمية - وال تقل الحرب 
اإلعالمية هوادة عن بقية األصعدة األخرى، 
وىف ظني أن الحرب اإلعالمية هي الجبهة 
التــي ال يتوقف ســعريها أبــدا، فربكات 
زرع  محاوالت  مغرضة،  إشاعات  إعالمية، 
الفنت بــن أبناء الجنــوب الواحد، تأجيج 
وإسقاطها  بقوة،  واستحضارها  املناطقية 
عى أي قرار تعين أو إقالة ألي شــخص 
بهدف شــق اللحمة الجنوبيــة، ومن هذا 
املنطلــق يحتم علينا الواجــب كإعالمين 
جنوبين التصدي لتلك الحرب املستعرة ضد 
الجنوب وتفنيد كل تلــك املزاعم والصورة 
املغلوطــة التي تحاول قــوى الرش نقلها 
إىل العامل من أن الجنــوب غري آمن وغري 
مستقر، وغريها من األكاذيب التي اعتادت 

عى بثها وترويجها يف كل حن.

هنالك الكثري 
اإلعالمين  مــن 
الذين  الجنوبين 
دورهم  يــؤدون 
لتلك  التصدي  يف 
اإلعالمية  الحرب 
التــي  القــذرة 
تشنها قوى الرش 
الجنوب،  ضــد 
يف  ســواء 
التواصل  مواقع 
االجتامعي والصحافة الورقية واإللكرتونية 
والقنوات الفضائية واإلذاعية، وهي جهود 
الرغم من  جبارة ال يســتهان بها، عــى 
املحاوالت املســتميتة ملنع وصول الصوت 
اإلعالمي الجنــويب إىل اإلعالم الخارجي، 
الجنويب تخطــى كل تلك  ولكن اإلعــالم 
العراقيل وأصبح صوته مسموعا يف أركان 

العامل األربعة.
األول  العــام  املؤمتــر  أن  شــك  ال   
لإلعالميــن الجنوبيــن ميثــل حاضنة 
الجنوبين،  اإلعالميــن  جبهــة  لتوحيد 

لضم  الصحيح  الطريــق  يف  خطوة  وهي 
واحد  كيــان  يف  الجنوبين  اإلعالميــن 
ميثلهم ويحفظ حقوقهــم ويدافع عنهم، 
لقد تعرض اإلعالميــون الجنوبيون خالل 
الفرتات املاضية للتهميش واإلقصاء املتعمد 
من قبل نقابة الصحفين يف نظام صنعاء، 
متثــل يف تجاهل اإلعالميــن الجنوبين 
يف عضويــة النقابــة مــن أجــل تقليل 
عددهم، واالســتحواذ عى رئاسة النقابة 
يف أي انتخابات نقابيــة لكونهم األغلبية 
العددية، كام تم منع الكثري من اإلعالمين 
الجنوبيــن من الحصول عــى تراخيص 
العمل كمراسلن لقنوات وصحف خارجية، 
وكــذا التضييق عليهــم يف الحصول عى 
تراخيص إصــدار الصحف، ولذا فإن نقابة 
الصحفيــن الجنوبين املنتظر والدتها يف 
الجنوبين،  لإلعالمين  األول  العام  املؤمتر 
الجنويب وتوحد  اإلعالمي  البيت  ســرتتب 
النقابة  كيانه، وكام هو أملنا فيهــا – أي 
- ستكون الســند والداعم لإلعالمين دون 
اســتثناء أو إقصاء ألحد، وإن غًدا لناظره 

لقريب.

وأي  للجميع، جرميــة،  يف صدمــة 
تلذذ  وســفاح  مغتصب  تلــك؟!..  جرمية 
باســتدراج  فقام  وتعذيب طفلة،  قتل  يف 
املراهقــة الصغرية تحت مســمى الجوار 
والجرية، قيدها واغتصبها، وعذبها بأبشع 
الطرق، رضب واغتصاب ثم قتل وتقطيع..! 
أتصور ذهنًيا جرميــة القتل لطفلة الحول 
لها والقوه واغتصابهــا وتعذيبها، وأتخيل 
حالة الخوف والذعر التي عاشــتها حينها، 

قام  ذلــك  وبعد 
بدفنها يف بدروم 
ليكمل  بيته وعاد 
بشــكل  يومــه 

عادي جًدا!
مــا  عند
ا  كتشــفو ا
اعتقلوه  الواقعة 
بعدها  واعــرتف 
واغتصاب  بقتل 
املراهقة  الطفلــة 
املســكينة، لكني أتعجب وأتســاءل: ملاذا 
يترصف رجــل كبــري وواٍع مثلــه بهذه 

الوحشية؟! 
الخطر  للسلوك  الحقيقي  الســبب  ما 
لألم  النفســية  الحالة  هذا؟! وكيف هــي 
اغتصبت  التي  املغدورة  الطفلة  واألب أرسة 

وشوهت وقطعت اآلن؟!
لحب  ويا  املخيفــة!  الجرمية  لهذه  يا 
املجرم للعنف الدامي! إنه فعاًل ألمر مؤسف 
أن تصبح هذه املدينة بهذه البشــاعة، وقد 

كانت أكرث املدن ُطأمنينة.
يف األخــري نلتمس أن تكــون عدالة 
الســلطة حازمة وشديدة مع مرتكبي هذه 
الجرائم، وحتى ال تتكرر مثل هذه الحاالت 
الزمن واملجتمع  انتقام  مســتقباًل، وليكن 

لقد مثلت الدوحــة العرب يف تقدمها 
الحضــاري وتطورها املعــامري ومتيزها 

العقاري خري متثيل.
وأبدعــت يف اللمســات الهندســية 
الســحرية، وأدهشــت العــامل يف الفن 
املعامري املتطور ذات اإلبداع الراقي واملنظر 

الجميل.
وإن املشــاهد لتلك املناظر املدهشــة 
واألماكن الراقية التي اســتطاعت قطر أن 
تربزها وتعرب عن اســتعدادها الكامل ألي 
حدث ريــايض أو ســيايس أو ثقايف، إن 
تلكم الجهود العظيمة واإلنجازات املتطورة 
العرب  الدوحــة ترفع راية  الحديثة جعلت 
عاليا وتفتح مونديال كأس العامل بكل فخر 

واعتزاز وجدارة.
اســتعدادات هائلــة ومبالــغ مالية 
ضخمة بذلتها الدوحــة وظهرت بكل قوة 
ملواكبة العامل ومواجهــة الغرب الذي ظل 
يستخف ويستفز العرب تحت راية الهيمنة 
وعدم املجاراة، ولكن الدوحة قبلت التحدي 
وقدرتها  العربية  الحضارات  معامل  وبرزت 

عى املواجهات.
 لكــن املؤســف واملحزن جــدا جدا 
واملفاخــرات  املظهريــة  االهتاممــات 
الديكوريــة دون الرتكيز عى جوهر البناء 
اإلنســاين ومضمون التطور العلمي الذي 
يخــدم املجتمعات العربيــة، وإن األموال 
مهام كرثة فإنها لن تصنع املواهب وال تولد 
املعدودة  الدراهم  األبطال ولن تخرج مــن 
والرجولة  الشــهامة  من  مقداًرا  الفائضة 

املتمسكة بالعروبة األصيلة.
معلوم أن معظــم الالعبن القطرين 

مجنســن 
جنســيات  من 
وأغلب  مختلفة، 
املتواجدة  العاملة 
فيها غربيون من 
وأجناس  ديانات 

برشية مختلفة.
غــم  ر و
ت  ا لتجهيــز ا
العاملية واألحداث 
التي  الكرويــة 
تشــهدها الدوحة إال أننا ال ننىس اإلعالم 
القطــري ذات املنهــج العــربي والطابع 
الغريب الذي شــكل جبهة إعالمية محايدة 
يف الربيع العريب وعملت عى زرع الفنت 
ونرش  العروبة  وتشــتت  األحداث  وفربكة 
التفرقة بن املجتمعات وتأجيج الرصاعات 
ونرش الفنت عرب إعالمها وأبواقها املأجورة، 
ولن تكتفي بذلك فحسب بل دعمت الدوحة 
كل العنارص اإلرهابية  التي دمرت وخربت 
الكثري من البلدان العربية، وحدث أن تدخلت 
ضمن التحالف العــريب وظلت ترضب من 
البعض وتطعن  الطاولة وتتآمر عى  تحت 
يف جســد العرب عرب تنسيقات صهيونية 
طوال ســنوات  فداء  كبش  وظلت  غربية، 
من الزمن، ومن املتوقع أن ذاكرة العريب أو 
الهاردسك دامئا ما تكون مثقوبة نوعا ما.

اليوم تباهت الدوحة بقوتها وتطورها 
وتقدمها ولكنها تناست ما فعلته بالعروبة 
وإزهاق  واالنحياز  والجبانــة  الخيانة  من 

الدماء وتشتت األوطان.
الثقافات  ادعائها بنرش  واملضحك جدا 
تدعو  هي  بينام  املونديال  اإلســالمية يف 
وبتأشريات  ديارها  إىل  والراقصن  املثلين 
وتذاكــر مجانية فاتحة لهــم كل املطالب 
وامللذات وتاركة لهم كل الحريات واملعتقدات 

التي متس كل تعاليم اإلسالم، أمة ضحكت 
من أجلها األمم أن تبذل مليارات الدوالرات 
ألجل املالعب وبناء املدرجات بينام األوطان 
العربية تنئ مــن الفقر والجوع واالنهيار، 
ناهيك عــن أنه لو بذلت تلــك املالين يف 
والتطوير  بالعلم  والتسلح  الشعوب  خدمة 
شــبابية  قدرات  وبناء  العلمي  التكنلوجي 

علمية لكان أشفع لها.
ونعشــق  الرياضة  نحب  أننا  صحيح 
املواهــب الكروية الجميلــة ونحب األداء 
الكــروي املمتع يف املســتطيل فنحن من 
عشــاق امللوك اإلسبانية ومشجعي املكينة 
األملانيــة ولكن الذاكرة ال زالت تحتفظ بكل 
الوطن  يف  املؤملــة  واألحداث  التفاصيــل 

العريب.
أهم حدث كروي شاهدته يف املونديال 
حتى اللحظــة هو ظهــور جوجل العرب 
عبدالرقيــب اليافعي الــذي أبهر املحللن 
الجمهور  وأدهش  الرياضين  واإلعالمين 
العــريب يف تلكم املواجهــات والتحديات 
وأصبح حديث املالعب واملجالس الرياضية.

اللهم ال حســد وال شامتة يف الدوحة 
املستطيل  القطري عى  املنتخب  أداء  ولكن 
األخرض ظل باهتــا وركيكا وضعيفا طوال 
الكثــري من محبي  آمال  املباراة وعكــس 

العنايب القطري. 
طه  أبو  القدير  الشــاعر  وصف  وكام 
الواقع  املعربة عــن  العمــري يف كلامته 

القطري التي قال فيها:
ما كل يش باملال يأيت يا قطر
لن تبلغي املجد يف  بذل الريال
مهام  بذلتم  للتفاخر والبطر

املجد والتاريخ من عزم الرجال
وصح الله لســانك أبو طــه العمري 

وعافاك ريب يا الغايل.

توحيد جبهة اإلعالميين الجنوبيين

اغتيال البراءة قتاًل واغتصاًبا

الدوحة بين املتأسلمين واملتأرجحين

أنيس عبداهلل عوشان

علياء فؤاد

د.صابر احلاملي

عادل العبيدي

تنفيذ بنود اتفاق الرياض من 
جانب االنتقالي

ثالث ســنوات مضت عى التوقيع عــى اتفاق الرياض 
يف العاصمــة الســعودية الرياض بن املجلــس االنتقايل 
الجنويب والحكومة اليمنية ومل تحرك راعية االتفاق ســاكًنا 
من أجل استكامل تنفيذ بنود اتفاق الرياض رغم أن األوضاع 
السياسية والعسكرية واالقتصادية واالجتامعية التي أنتجتها 
الحرب ضد الحوثين عى مســتوى اليمن شــامال وجنوبا 
واملنطقة العربية تدل داللة واضحة عى أن اســتكامل تنفيذ 
بنود اتفاق الرياض من أجل إصالح مسارات تلك الجوانب تعد 

أولوية مستحقة وقصوى.
سياســة الضغط عى املجلس االنتقــايل الجنويب يف 
الذهاب نحو حلول إلنهاء الحرب عرب مسارات تهدر تضحيات 
ونضال الجنوبين الذين قدموها من أجل الســعي بقضيتهم 
الجنوبية إىل مصاف أن تكون دولتهم حرة ومستقلة بن دول 
األمم املتحدة لن يكون لها قبول عند شــعب الجنوب، لحيث 
وشعب الجنوب يرى أن تبنى مصالح دول الجوار عى أرضه 
ال يكون إال متى ما كانــت تلك املصالح ال تتعارض مع إقامة 

دولته املستقلة.
املجلس االنتقايل الجنــويب وأثناء املحادثات التفاوضية 
التي اقرتبت مدتها نحو العام التي كانت بينه وبن الحكومة 
اليمنية عندما رأى ووجــد متاطل الحكومة اليمنية أنها غري 
جــادة يف التوقيع عى اتفاق الريــاض يف وقت كانت فيه 
راعية االتفاق غري ملزمة الطرف املعرقل املامطل يف التوقيع 
عى االتفاق أقــدم املجلس االنتقايل الجنــويب عى إعالن 
اإلدارة الذاتية،  بعدهــا مل تجد الحكومة اليمنية للخروج من 
مأزق توسع ســيطرة االنتقايل الجنويب الذي سيكون عى 
حساب ما تســمى رشعيتها غري االنحناء للتوقيع رغام عن 
أنفها مقابل أن يتنازل االنتقايل عن إعالن قرار اإلدارة الذاتية 

الجنوبية. 
طبًعا املجلس االنتقايل الجنويب تنازل عن اإلدارة الذاتية 
مقابل توقيع الحكومة اليمنية عــى اتفاق الرياض معتقًدا 
أنه ومبجرد التوقيع ســيتم تنفيذ بنود االتفاق عى األرض 

بحذافريه وبدون مامطلة.
اليوم ويف ظل استمرار تعنت قيادة اإلخوان وميليشياتهم 
العســكرية املتواجدة يف وادي وصحــراء حرضموت بعدم 
تنفيذهــم بنود اتفاق الرياض رغم ميض ثالث ســنوات من 
التوقيع علية دون أن يكون هناك إلزام جدي من قبل السعودية 
وأعضاء مجلــس القيادة الرئايس املنتمــن لحزب اإلصالح 
وحزب املؤمتر الشــعبي العام يف إجبار تلك امليليشيات عى 
اســتكامل تنفيذ بنود االتفاق والخروج بجلودهم من وادي 
وصحراء حرضمــوت يبدو أن املجلس االنتقايل الجنويب غري 
مكرتث ملا ميارس ضده من ضغط سيايس وأنه بكل ثقة متجه 
مــن جانب واحد نحو تنفيذ بنود االتفاق وبالقوة الشــعبية 
والعسكرية، وقد تجى ذلك واضحا من خالل ترصيح منصور 
صالح، نائب رئيــس الدائرة اإلعالميــة يف املجلس، إىل أن 
موقف املجلس االنتقايل الجنويب ثابت فيام يتعلق باستكامل 
تنفيذ بنود اتفاق الرياض وأيضا من خالل ما تعيشه محافظة 
حرضموت من غليان شــعبي ساخن ومقاومة عسكرية يف 
أتم االستعداد والجاهزية منذ انتهاء مهلة الشهر التي حددتها 
مليونية الخالص الجامهريية التي شــهدتها سيئون يف 14 
أكتوبر املايض كموعد ملغادرة قوات املنطقة العسكرية األوىل 
التابعة مليليشــيات اإلخوان، هذا وقد سبق ألبناء حرضموت 
أن قالوا كلمتهــم أنهم قد اختاروا املجلس االنتقايل الجنويب 
ممثال ومفوضا لهم عرب قيادة املجلس االنتقايل الجنويب يف 

املحافظة.
وكام يبدو أيضــا أن املجلس االنتقــايل الجنويب ومن 
بعد إخراج ميليشــيات املنطقة العســكرية األوىل من وادي 
وصحراء حرضموت بالقوة الشعبية والعسكرية سيتجه أيضا 
إىل خيار إعالن اإلدارة الذاتية الجنوبية عى جميع محافظات 
الجنوب كام رصح بذلك الدكتور نــارص الخبجي التي إذا تم 
اختيارها وإعالنها هذه املرة ال ميكن الرتاجع عنها مهام كانت 

الضغوطات والوعود والرتغيبات.


