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بريد احلبيلني.. إجنازات كبيرة وواقع صعب

مقبــل  صالــح  األمناء/كتــب/ 
األمني:

الحبيلني  بريــد  مكتــب  مبنى 
بردفان يعترب من أكرب وأفضل مكاتب 
الربيــد مبحافظة لحــج من حيث 
الحجم واملساحة، وله بوابتان غربية 
رئيســية تفتح كل يــوم، ورشقية 
استثنائية تفتح عند الرضورة، وكلام 
تطلب األمر ذلــك والدوام يف مكتب 
بريــد الحبيلني يومًيا مــا عدا أيام 
الجمعة والســبت والعطل الرسمية، 
ولألمانــة فــإن كل موظفي الربيد 
يعملــون بصدق ونزاهــة، ومكتب 
بريد الحبيلني يقــدم خدمات كثرية 
معاشات  للمواطنني كرصف  وكبرية 
واملتقاعدين  املدنيــني  املتقاعديــن 
العسكريني واألمنيني كٍل عىل حدة، 
وغريها  متفاوتة،  وأيــام  وبأوقات 
تحصيل  وكذلك  الطارئة  الحاالت  من 

رســوم فاتورة الكهرباء وغريها من 
الخدمات األخرى .

يتساءلون:  ردفان  يف  املواطنون 
ملاذا توقفت وانقطعت خدمة التوفري 
الربيدي؟ وملاذا مل يتم العمل عىل فتح 
للمواطنني  املخصصة  الربيد  صناديق 

واملرافق الحكومية والخاصة كام كان 
من قبل؟ أو أن خدمة صناديق الربيد 
قد تركها املواطن ومل يعد هو بحاجة 
لها يف ظل انتشــار أجهزة الهواتف 
يأمل  الكل  ولكــن  والذكية  املحمولة 
بعودة هذه الخدمــات الغائبة ضمن 
صالحية عمل مكتــب بريد الحبيلني 

املحافظة  بريد  ببقية مكاتب  أســوة 
وغريها.

وأما بالنسبة ملكتب بريد الحبيلني 
مهم  اســراتيجي  مبوقع  يقع  فهو 
يف املدينة والتي تعترب من أكرب مدن 
محافظــة لحج من حيث التوســع 
وهي  التجاري،  والنشــاط  العمراين 

ملتقى وســوق تجاري لكل مديريات 
ردفــان األربع وغريها مــن املناطق 
ملختلف  رئيــي  وممــر  األخــرى 
املديريــات واملحافظــات األخــرى. 
تعاملهم  املواطنون من خالل  والحظ 
بريد  اليومي مــع موظفي مكتــب 
مراقبة  كامريات  توفر  عدم  الحبيلني 

الرضوريات،  مــن  وهي  املكتب،  يف 
وعدم وجود أضواء ليلية كاشفة حول 
املبنى، ولهذا فإن املواطنني يف ردفان 
املختصة مبحافظة  الجهات  يطالبون 
الســلكية  االتصاالت  ووزارة  لحــج 
إىل  املعلومات  وتقنية  والالســلكية 
الحبيلني  بريــد  مكتب  تزويد  رسعة 
بأرسع  وتركيبها  مراقبــة  بكامريات 
وذلك ألهميته يف رصد وضبط  وقت 
هوية  وكشــف  املشــبوهة  األعامل 
هويتهم  وتحديد  واملجرمني  املخربني 
أســوة  الرسقة  ظاهرة  مــن  والحد 
باملحــالت التجاريــة والصيدليــات 
ومحــالت الرصافــة التــي تتواجد 

واالعتامد  مراقبــة  كامــريات  فيها 
عليها كحالــة رضورية، كام يطالب 
املواطنون يف الحبيلني برضورة وضع 
وتركيــب األضواء الليلية الكاشــفة 
إما  الربيد وربطها  مبنى مكتب  حول 

بالطاقة الشمسية أو بالكهرباء.

كتب/ عدنان حجر
الجنوب  بــني  االرتبــاط  فــك 
أمًرا واقًعا من جهة،  والشــامل بات 
ومن جهــة أخرى هــو حق جنويب 
يف تقريــر مصري شــعب الجنوب، 
ومن جهة ثالثة تحرير الشــامل بات 
الشامل  االرتباط، وقادة  مقرونا بفك 
املوجــودون عــىل أرض الجنــوب 
الجنوب  سيظلون مجرد ضيوف عىل 
حتى تحرير الشامل، فال تحرير للشامل إال بفك االرتباط، وأنا مع فك 

االرتباط، وهذه أسبايب..
الجنوبيــون - بقيادة الحزب االشــرايك اليمنــي - ذهبوا إىل 
الوحدة بنوايا حسنة وعىل أساس وحدة اندماجية، ومن أجل الوحدة 
االندماجية قدموا تنــازالت تاريخية، ورشوطهم مل تكن تعجيزية بل 
كانت تصب يف جوهر الوحدة االندماجيــة، فقد اقرن ذهابهم إىل 
الوحــدة االندماجية بدولة مدنية، دولة النظــام والقانون، يتضمنها 
مــروع وطني حضاري تقدمي تنموي تنويري، جوهره وأساســه 
وركيزته الدميقراطية والتعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي 

للسلطة، وذلك حامية للوحدة الحقيقية »الوحدة االندماجية«.
وأنا شــاميل قبل الوحدة كانت هناك محافظات شــاملية، ويف 
مقدمتها محافظة الحديدة، تهامة اليمن، كانت ترزح تحت ســطوة 
وظلــم وجربوت نظــام الجمهورية العربية اليمنيــة، دولة الرئيس 
وأرسته واملشــائخ والعسكر واملتنفذين، وكان حلم الشامليني ومنهم 
أبناء تهامــة بالوحدة االندماجية لتحقيق العــدل والنظام والقانون 
وعىل أســاس املواطنة املتســاوية، هللنا لقيام الوحــدة فانصدمنا 
بجمهورية مينية خرافية أراد منها قادة الشــامل ابتالع الشــعبني 

الشاميل والجنويب يف قميص األرسة الحاكمة الشاملية.
تفاقمــت معاناة الشــامليني وأصبح أبنــاء تهامة - خصوصا 
- مواطنــني من الدرجة العــارشة، وامتدت الخرافــة الوحدوية إىل 
الجنوبيني وأصبح أبناء تهامة وشــوافع اليمن شامال وجنوبا عبيدا 
لنظــام مل يفقه من الوحدة ســوى العَلم والنشــيد الوطني. وتحت 

هذه املظلة ســعى نظام الشــامل لركيع أبناء تهامة وأحرار اليمن 
يف الشــامل متزامنا ذلك مع اإلعداد والتحضري الحتالل الجنوب بدًءا 
بخطابات املزايدة والتضليل وعــدم االلتزام مبا نصت عليه االتفاقات 
ودســتور الوحدة وظهور عمليات اإللحاق والضم والتفيد والتســيد 
والتفرد يف اإلدارة والسياسة والحكم ونهب الرثوة واألرض التهامية 
والجنوبية من قبل نظام الشــامل األرسي، وبدأت تظهر االعراضات 
الجنوبية عىل ذلك فتحولوا إىل خصوم وأعداء للوحدة، وكان من نتاج 
ذلك إعالن الحرب عىل الجنــوب يف صيف 1994م، وهي الحرب التي 
كان يخطط لها الشــامليون الحتالل الجنوب بالتحالف مع اإلخوان 
املسلمني، وأعادوا الكرة يف 2015م بالتحالف مع الحوثيني والتخادم 

والتنسيق الحويث اإلخواين.
الجنوب وشــعب الجنوب وقياداته وأحراره ليسوا اليوم بحاجة 
ملراجعة حســاباتهم وال يحتاجون العتذار من الشامل للجنوب، لكن 
عليهم  أن يستظلوا باملعطيات التاريخية ألكرث من 30 سنة واإلذعان 
إلرادة الشــعب الجنويب وأحرار الجنوب وأن يضعــوا نصب أعينهم 
فرصتهم التاريخيــة الراهنة للحفاظ عىل دولة الجنوب بعد تحريرها 
يف 2015م بأرواح الشــهداء ودماء الجرحى ونضــال األحرار وطّي 
صفحة خرافة الجمهورية اليمنية ومتعلقاتها االحتاللية بتأكيد إعالن 
فك االرتباط رسميا، وبقدر ما هو حق يف تقديري فهو بات اليوم أمرا 

واقعا يقتيض ذلك.
وكوين شــامليا عانيت وأهيل وأبناء تهامة من نظام وحكومات 
الجمهورية العربيــة اليمنية املتعاقبة ما عاناه شــعب الجنوب من 
خرافة الجمهورية اليمنية بل وأكرث من شــعب الجنوب، فإنني، وأنا 
أدعــم فك االرتباط بني الجنوب والشــامل، أدعو شــعب الجنوب أن 
يلتمس العذر للحزب االشــرايك اليمني والرفيق عيل ســامل البيض 
لذهابهم إىل الوحدة بنوايا حســنة، كام أدعوهم إىل دعم ومساندة 
أحرار الشامل لتحرير الجمهورية العربية اليمنية من االحتالل الحويث 
اإليراين الفاريس. كام أدعو شــعب الجنوب وقيادة دولة جمهورية 
اليمن الدميقراطية الشــعبية بتبني القضية التهامية ودعم ومساندة 
أحرار تهامة وشعب تهامة يف نيل حقه بتقرير مصريه بفك ارتباطه 
بنظام الجمهورية العربية اليمنية وإعالن دولته املســتقلة جمهورية 
تهامة الحرة، وعاش الجنوب حًرا مســتقاًل شــعًبا ودولًة، وعاشت 

تهامة حرة مستقلة.

عبدالعزيز الدويلة
 

مرت  عجاف  ســنوات  ســبع 
والناس تكتوي بنــار الصيف الحار 
يف ظل وضــع الكهرباء املزري دون 
النظــر واالعتبــار يف كيفية وضع 
حلــول واقعيــة وجــادة ملنظومة 
الكهربــاء التي أصبحت تســري من 
يسء إىل أسوأ، ناهيك عن املشكالت 
منها  واملتكررة،  الدامئــة  والعوائق 
عىل سبيل املثال نفاد الديزل وخروج 
املحطات عن الجاهزية وعدم تسديد 
مديونيــة الطاقة املشــراة وتأخر 
وصول البواخر املحملة باملشــتقات 
النفطيــة، وغريهــا مــن املربرات 
تعكس  التــي  الواهيــة  واألعــذار 
وفساد  وهوشــلية  تخبط  بوضوح 
من يقف وراء العبث مبلف الكهرباء، 
املواطــن يف ظل  يتمناه  فكل مــا 

تدهور املنظومة الكهربائية هو إصالحها واستقرارها واستمراريتها أو 
إنشاء محطة كهربائية حديثة؛ ألن الصمت والسكوت إزاء ذلك يعكس 
عن وجود حرب خدماتية تستهدف املواطن بذاته والتي ما زالت قامئة 

حتى اللحظة.
ويبدو أن ارتفاع درجة الحرارة املمزوجة بالرطوبة القاتلة والهواء 
الحــار قد طغت عىل أوقات تشــغيل الكهرباء التــي أصبحت ما بني 
ســاعتني أو ثالث، ناهيك عن ضعف قدرة التكييف والتربيد الالزم يف 
املنازل، وذلك بســبب سخونة الحر الشــديد، األمر الذي يعكس أجواء 
منتصف الليل وكأنها اجواء يف منتصف النهار باســتثناء املسؤولني 
الذين ميتلكون املواطري والشــواحن والبطاريات وغريها وال يشعرون 

مبا يعانيه املواطن الغلبان.
وأصبح الناس يف وضع مأســاوي وكاريث بسبب تسييس ملف 
الكهرباء الذي أصبح )مالوش حل(.. يف ظل ازدياد النفقات والفساد، 
لذلك ال بد من مراجعة األمور واالختالالت بهدف زيادة ساعات التشغيل 
حتــى تعود املياه إىل مجاريها وتتحســن الكهرباء التي هي يف حكم 

املجهول.

مواطنون يت�ساءلون: ملاذا انقطعت خدمة التوفري الربيدي؟

مطالب جماهريية �سمايل مع فك االرتباط..!
لتح�سني و�سع الكهرباء

مطالبات ب�سرعة تزويد مكتب بريد احلبيلني بكامريات مراقبة واأ�سواء ليلية كا�سفة


