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كتب/ د. عبدالغني العلياني

من يراقــب الزيــارات املتكررة بني 
مسقط وصنعاء والرياض، وكذلك تجديد 

ومتديــد الهدنة أكرث من 
مرة، سيجد أن لهذا  عدة 
وجوهرية   مهمة  دالالت 
املفاوضــات  بــني 
والحوثية،  الســعودية 
بصيص  هناك  أن  ويبدو 
أمل يلــوح بني الطرفني  
مفاوضات  يف  للدخول  
غــر مبــارشة أو حتى 
اقتضــت  إذا  مبــارشة 

الحاجة لذلك.
مثــاين  بعــد    

التي  الحرب  من  ســنوات 
اكتوى بنارهــا جميع األطراف يف اليمن 
والسعودية ودفع الجميع فاتورة  باهظة 
واملالية،  واملاديــة  البرشية  املــوارد  من 
الجســيمة خالل  الخســائر  وأمام هذه 
الفــرة املنرصمة، استشــعر الجميع أن 
االستمرار يف الحرب يعني للجميع مزيًدا 
من الخســائر وتعميق الجراح، ومن دون 
تحقيق أي مكاسب أو أي انتصارات عىل 

الواقــع ويصعب عــىل أي طرف  أرض 
إقصاء الطرف اآلخر.

    وأمــام هذه املعطيــات امليدانية 
عىل  لزامًا  كان  واالقتصادية  والسياسية 
األطراف املتصارعة الجلوس 
املفاوضات،  طاولــة  عىل 
مخرج  عن  البحــث  بهدف 
لوقف هذه الحرب التي سئم 
منهــا الجميع، عىل قاعدة 
أن كل طــرف يحفظ  ماء 

الوجه لنفسه. 
الالعبني يف  أن    ومبا 
واألطراف  اليمنــي  امليدان 
وكل  كثــرة،  املتصارعــة 
اسراتيجي  هدف  له  طرف 
أكان  ســواء  بــه،  خاص 
دوليًا،  أو  إقليميــًا  أو  محليًا 
ومع كل هذا زادت حدة األمور تعقيدا يف 
التوصل إىل  التي مل يتم  حلحلة الجوانب 
اتفاق عليها، وال زال الوســيط العامين 
يبحث عن قواسم مشركة لحلها حتى ال 
يعطى للشيطان الفرصة يف الدخول يف 

التفاصيل.
ومن املؤكد أن الحرب يف اليمن هدفها 
الرئيس اقتصادي سيايس أكرث منه ديني 

ويبدو هذا واضحًا وجليًا عندما  مذهبي، 
املستديرة  الطاولة  املتحاربون عىل  جلس 
للمفاوضات بحضور الدول الراعية، وأخذ 
املرشفون عــىل املفاوضات ينظرون إىل 
الكعكة، وكل طرف يريد يديرها بيده إىل 

أمامه حتى يكون له نصيب األسد منها.
  وقد أرشنا ســابقًا وتســاءلنا: من 
القوات  منعت  التي  املستفيدة  الجهة  هي 
املشركة من السيطرة عىل ميناء الجديدة 
القوات  بــرب  وهــددت  ومطارهــا، 
املوجودة عىل سواحل تهامة وصحاريها 

بالطران حينها؟! 
اليــوم هي نفــس اليــد التي متتد 
لعرقلــة أي اتفاق وأي حلــول، وذلك من 
خالل اســتبعاد الطرف األسايس )ممثل 
القضية  وحامــل  االنتقــايل  املجلــس 
الجنوبية( القضية السياسية واألساسية 
والجوهريــة يف األزمــة اليمنية، وهو 
الرشيك األســايس يف الحرب الذي حقق 
االنتصــارات عــىل أرض الواقع وكانت 
قواته املســلحة وما زالــت صامدة يف 
قتالها جنبًا إىل جنــب مع دول التحالف 

عىل  وسيطرتها  نفوذها  باسطًة  العريب 
95 % من األرايض الجنوبية، ولن تفرط 
بها بعد اليوم، وعىل هذا األساس الراسخ 
واملتني نقول للمتفاوضني يف دول اإلقليم 
والــدول الراعية للمفاوضــات إذا كانت 
النوايا صادقة للجنــوح يف الدخول إىل 
وتأمني  املنطقة  دائم ومستدام يف  سالم 
املصالــح اإلقليمية والدوليــة فلن يأيت 
هذا إال بالعــودة إىل ما قبل عام 1990 م 
واالعراف بالدولتني، مع وضع آلية لألمن 

القومي والتزامات باملواثيق الدولية.

كتب/ صالح شائف :

للغاية؛  أمام مفــرق خطر  اليوم  الجنوب  يقف 
فإما مواصلة نضالــه وثباته عىل ذات الطريق ونفس 
املسار الذي رســمته دماء عرشات اآلالف من الشهداء 
والجرحى وعمدته عذابــات ومعاناة وآالم أهلنا خالل 
عقود ثالثة من الزمــن، أو القبول املذل مبا يطرح من 
تســويق لعناوين التســوية الغامضة واملقلقة، وهذا 
من املســتحيل أن يقبل به أحرار وحرائر الجنوب؛ ألن 
شعبنا متســلٌح بعدالة قضيته الوطنية ومرشوعيتها 

اإلرادة  مــن  ولديه  التاريخيــة، 
أصلبهــا ومن الصــر اإليجايب 
التحمل  عىل  القدرة  ومن  أطوله، 

ما يفوق تصور أعدائه.
فشــعبنا مؤمن وعىل يقني 
من  تقرب  خطواتــه  بــأن  تام 
النرص مهــام تعرجت  تحقيــق 
الوصول إىل  به ســبل  وتشعبت 
ولن  الكــرى  الوطنية  غاياتــه 
يســاوم عليها، ولــن يقبل بأن 
هامشيًا  أو  ملحقًا  رشيكًا  يكون 
يف مفاوضات التسوية الشاملة؛ 
ولن يكون مجرد شاهد زور عىل 
تغيب عنها قضيته  حفلة مراسم 

وكام يريد لها أن تكون.
الجنوب  عــىل  الحــرب  إن 
متعددة العناوين وامليادين، ورغم 

والعسكرية واإلعالمية  السياســية  الجنوب  نجاحات 
وكان آخرهــا نجاح مؤمتر الصحفيــني واإلعالميني 
الجنوبيني الذي يعول عليه شعبنا كثرا، إال أن الصورة 
ما زالت قامتة واملشهد العام املحيط بالجنوب هو اآلخر 

ما زال ضبابيًا، واملخاطر محدقة ومن كل االتجاهات.
وتشــن اليوم حربًا إعالمية كرى منظمة وغر 
الفضائية  القنوات  عرشات  لها  ســخرت  مســبوقة، 
ومئات املواقع ناهيك عن توظيف شبكة التواصل وعىل 
نطاق واســع وما يصاحبها من حمالت الشــائعات، 
والتــي تتوىل جميعها بــث روح اليأس واإلحباط يف 

نفوس الناس وخلــط األوراق عليهم، وإرباك حركتهم 
والنيل من متاسك صفوف جبهتهم الداخلية التي كانت 
وســتبقى الهدف الرئييس لكل تلك القوى السياسية 
واملنظامت والجامعات اإلرهابية عىل تعدد مسمياتها.

إن كل هــذا وغره يتطلب مواجهة إعالمية يقظة 
شجاعة وفعالة ومنظمة؛ ليكون اإلعالم الجنويب يف 
خط الدفاع األول عن الجنوب وقضيته الوطنية؛ وهذا 
ما يستدعي بالرورة مغادرة أساليب اإلعالم املتوارثة 
وتجاوز منط التقليد واملحاكاة لوسائل وتجارب أخرى 
لها وظائفها وأهدافها وقضاياها؛ واالبتعاد عن املبالغة 
والتوقف  وتضخيمها  بالنجاحــات 
لجوانب  التعــرض  دون  عندهــا 
القصــور والتنبيه ملصادر الخطر؛ 
باالعتامد عىل املعلومات والتحليل 
الســيايس العميــق؛ بعيــدًا عن 
القوالب  السطحية والخفة وترديد 
واملفردات  واملصطلحات  واملعاين 
املســتهلكة  الخائبة  السياســية 
املعلقــة فــوق ســامء الحقيقة 
مخاطبة  تتعمد  والتــي  والواقع؛ 
العابرة  االنفعاالت  وإثارة  املشاعر 
وال تصــل إىل عقــول الناس؛ وال 
ترك أثرًا يف نفوسهم وال تحفزهم 
واالســتعداد  للنهــوض  كثــرًا 
تتعلــق  حاســمة  ملواجهــات 

مبستقبلهم ومستقبل أجيالهم.
املتاحة  وسائله  بكل  فاإلعالم 
للجنوب ليســت بقليلــة والخرة 
متوفرة وجيل جديد قد دخل بقوة إىل ســاحة اإلعالم 
ويحتاج للمســاعدة والتوجيه؛ واملطلوب أيضًا تنظيم 
وتعبئة كل الجهود وتنسيق النشاط عىل هذه الجبهة 
الخطــرة وجعله متناغاًم وقادرًا عــىل املواجهة مع 
توفر اإلمكانات الالزمــة بالرورة ومن كل الجهات 
القادرة عىل ذلك؛ ألنه دعم مطلوب وملح وســيذهب 
للمكان الصحيح املســتحق؛ حتــى يتمكن من القيام 
بدوره املطلوب واســتغالل ما هو متاح ومبســؤولية 

وطنية.

كتب/ جنيب العلي:

وثالثة  سنوات  مثاين 
كريس  عىل  تربعوا  وزراء 
تخرج  منُذ  الدفــاع  وزارة 
عيل  »إســكندر  الطالــب 
الكلية  مــن  الحميــدي« 
الحربيــة مــن جمهورية 
روسيا وال زال حتى اللحظة 
املســتحقة  ترقيته  يتم  مل 
واملردية  النطيحــة  بينام 
لفهم  لفل  ومن  واللفاليف 
والقات  األغنام  أسواق  من 
والبنارش  املالبس  ومحالت 
أكتافهم  يحملــون عــىل 
النقيب  العسكرية-  الرتب 
والعقيد  واملقــدم  والرائد 
الكليات  خريجــو  فيام   -
الحربيــة الحقيقيون دون 
وأي  هــذا؟  ظلم  أي  رتب، 
ظالم هذا الذي نعيشه؟ من 
الغر  أخذ حقوق  قوي  هو 

أو  أريحيــة دون خجل  بكل 
استحياء.

مثاين سنوات من الظلم، ومل تكن فرة زمنية 
قصرة حتى نستعجل برقيته بل فرة طويلة لقد 
تخرج من بعده الكثر من أوالد املسؤولني والقادة 
العســكريني وترقيتهم بأقىص رسعة بعد التخرج 
بعام واحــد وهو يحمل عىل كتفــه مالزم ثاين، 
ونقول اللهم ال حســد وحق مــن حقوقهم، ولكن 
املؤســف أن يتم حرمان هذا الشاب وعرقلته ظلاًم 
وباطاًل من قبل سامرسة وسفهاء سذج ال يفقهون 
شيئا بالسلك العسكري ونظامه وقوانينه ولوائحه.

مثــاين ســنوات مــن اإلهــامل واإلقصاء 
والتهميــش والتخاذل والصمــت املريب من قبل 
الجهات املعنية عن حقــوق الطالب دون إنصافه، 
والــيء الجميل أنه لن يستســلم أو ينكرس وال 
زال أمله بالله الســتحقاق حقــه الذي اجتهد يف 
بجدارة  وأخذها  البكالوريوس  شهادة  ونال  سبيله 

وإن وجدت العدالة واملســاواة لحصل عىل ترقيته 
فورًا بعد التخرج وهذا الحــق ليس فضاًل من أحد 
أو شــفقه من مســؤول بل جاءت لحصاد خمس 
ســنوات من الجهد واالجتهاد واملثابرة والســهر 

والتعب خارج الوطن. 
كتبــت عنه بعد ما شــاهدت يف عينه عالمة 
القهر والحزن يكســو وجهه، ليــس من أجل أن 
يحصل عىل الرقية بل بسبب ترصفات بعض القادة 
العســكريني يف وزارة الدفاع ومن عىل شاكلتهم 
القبيحة يف عرقلة معامالته بعمد وبقصد ألغراض 
ال نعرف أســبابها هل هي نكاية بالخريج أو حقًدا 

عىل الضالع بشكل عام.
ويف هذا املقام ال يســعنا أال أن نطالب رئيس 
العليمي، ورئيس  الرئايس رشــاد  القيادة  مجلس 
املجلس االنتقايل الجنويب القائد عيدروس الزبيدي 
برسعة تحقيق العدالــة وإنصاف الخريج وإصدار 

قرار فردي برقيته املستحقة.

لأن املواجهة حا�سمة.. اإعالم اجلنوب 
ظلم جائر بحق طالب من خريجي الكلية احلربية )مو�سكو(مدعو لأن يكون يف خط الدفاع الأول

الدالالت اجلوهرية للمفاوضات السعودية واحلوثية

اليمن اإىل اأين؟
األمناء/ وكاالت:

ســقط مئات القتىل والجرحى 
من  وســورية،  تركية  مــدن  يف 
جراء زلــزال مدمر بقوة 7.4 درجة 
محافظة  رضب  ريخــر  مبقياس 
كهرمان مرعش جنويب تركيا، فجر 

االثنني.
وقال املركز األمرييك للمســح 
الجيولوجــي إن زلزااًل مدمًرا بلغت 
قوته 7.8 درجة هــز جنوب تركيا 
وشامل ســوريا يف ساعة مبكرة 

من صباح أمس االثنني
وأضاف املركــز أن الزلزال وقع 
الساعة الـ4,17 صباحا، الـ)01,17 
ت غ( عىل عمق نحــو 17,9 كلم، 
يف جنوب تركيا قرب مدينة غازي 

عنتاب يف لواء اإلسكندرون.

أردوغان يعلن حصيلة 
الزلزال

الريك رجب طيب  الرئيس  قال 
أردوغــان أمس االثنــني، إن ما ال 
912 شخًصا لقوا حتفهم  يقل عن 
وأصيب أكرث من خمسة آالف، جراء 
زلزال بقوة 7.8 درجة رضب وسط 

تركيا.
وأضاف أردوغان أنها أكرب كارثة 
 ،1939 العام  منذ  البالد  تشــهدها 

وأن 2818 مبنى تعرض لالنهيار.
وكان املركز األمرييك للمســح 
أمس  فجر  أعلن  قــد  الجيولوجي، 
االثنني، أن زلزااًل مدمًرا بلغت قوته 
7.8 درجة هز جنوب تركيا وشامل 

سوريا.
وأضاف املركــز أن الزلزال وقع 
الساعة الـ4,17 صباحا، الـ)01,17 
ت غ( عىل عمق نحــو 17,9 كلم، 
يف جنوب تركيا قرب مدينة غازي 

عنتاب يف لواء اإلسكندرون.
وتداول ناشطون مقاطع فيديو 
الذي  الدمار  تظهر حجــم  وصورا 
جنوب  مناطق  يف  الزلــزال  خلفه 
وسط  سوريا،  غرب  وشامل  تركيا 
أنباء عــن وجود قتــىل وجرحى 
وانهيار عدد كبــر من املباين يف 

محافظات حلب والالذقية وحامة.

فيام تناقل نشــطاء عىل توير 
أنباء عن حدوث أرضار يف شــامل 
ســوريا نتيجة الزلزال، يف الوقت 
الذي تتأثر فيه كل من تركيا وشامل 
ثلجية  بعاصفة  باألخص  ســوريا 
وأجواء شــديدة الربودة يتوقع أن 

تزداد حدتها يف اليومني املقبلني.
وأحدث الزلــزال حالة من الهلع 
يف مناطق جنوب تركيا وشــامل 
غرب ســوريا، حيث أجرب السكان 
والنزول  مســاكنهم  مغادرة  عىل 
إىل الشــوارع وسط أجواء شديدة 

الربودة.
الوطني  املركز  قــال  من جهته 
يف  صفحته  عىل  للزالزل  السوري 
فيسبوك، إن هزة أرضية بقوة 6.4 
منطقة  يف  الزلــزال  عقب  وقعت 
طرطــوس، مشــرا إىل أن بضع 
هزات ارتدادية ستحدث يف املنطقة 
جنوب  رضب  الــذي  الزلزال  عقب 

تركيا.
سورية  إعالمية  مصادر  وقالت 
إن الزلزال أدى النهيار بعض األبنية 
أنباء  وســط  حــامة،  مدينة  يف 

تحت  عالقني  وجــود  عن  تتحدث 
الدفاع  األنقاض، حيث هرعت فرق 
وإنقاذ  النتشــال  واإلطفاء  املدين 

العالقني.
من جهتها قالت وكالة األناضول 
الركيــة، إن زلزاال بقوة 7.4 درجة 
عــىل مقياس ريخــر، وقع فجر 
االثنني، يف قضاء بازارجيق بوالية 

قهرمان مرعش جنويب تركيا.
وبحســب معلومــات نرشتها 
والطوارئ،  الكوارث  إدارة  رئاســة 
وقع الزلــزال الســاعة الـ04.17 

بالتوقيت املحيل )3+ تغ(.
وبلغ عمق الزلزال 7 كيلومرات 

تحت سطح األرض.

وصول أعداد ضحايا زلزال 
سوريا إلى 237 شخصا

السورية،  الصحة  كشفت وزارة 
عن ارتفــاع حصيلة الضحايا جراء 
محافظات  عدة  رضب  عنيف  زلزال 

إىل 237 وفاة.
وأشارت إىل أن الضحايا سقطوا 
يف محافظــات حلــب والالذقية 

وحامة وطرطوس.
ونوهت إىل أن الرئيس السوري 
بشار األســد ترأس اجتامعًا طارئًا 
أرضار  لبحــث  الــوزراء؛  ملجلس 

الزلزال.

زلزال تركيا هو األقوى 
منذ أكثر من 100 عام

الجيولوجي  املسح  هيئة  أعلنت 
الذي  العنيف  الزلزال  أن  األمريكية، 
رضب جنوب تركيا هو أقوى زلزال 
 100 من  أكرث  منذ  البالد  شــهدته 

عام.
ولفتــت إىل أن املنطقــة التي 
للنشــاط  معرضة  الزلزال  رضبها 
الزلزايل، لكن هذا الزلزال أكرب مام 

حدث يف أي وقت مىض.

اإلمارات ترسل إمدادات 
عاجلة لسوريا وتركيا

أصــدر رئيس دولــة اإلمارات، 
الشــيخ محمد بن زايد، توجيهات 
وإرسال  ميدانًيا  بإنشاء مستشفى 

إىل  عاجلة  وإمدادات  إنقاذ  فريقي 
تركيا  يف  الزلــزال  من  املترضرين 

وسوريا. 
يأيت ذلك يف إطار العالقات التي 
تجمعها مــع البلدين وضمن الدور 
اإلنســاين الذي تقوم بــه إلغاثة 
املحتاجني واملترضرين من الكوارث 

املختلفة.

زلزال مدمر ي�سرب جنوب تركيا و�سمال �سوريا
تركيا: مقتل 912 
وإصابة 5 آالف 
وانهيار 2818 

مبنى

سوريا: وصول 
أعداد الضحايا إلى 

237 شخًصا

اإلمارات ترسل 
إمدادات عاجلة 

لسوريا وتركيا

مركز أمريكي: 
زلزال تركيا هو 

األقوى منذ أكثر 
من 100 عام


