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قبل ثالثة أشــهر
منشــورا آخر
كتبت
ً
قبل شهر قلت هناك
من سيدفع باإلصالح
إىل الجنوب من أجل
النهايــة واإلصالح
حاليا سيدفع باملزيد

من قواته إىل الجنوب .
لهذا التســتعجلون دعوا اإلصــاح يخرج
نجومه املوضوع :هذه معركه البد منها .

ومن أجل يعود اإلصالح حزب وليس بديال عن
الوطن يجب أن يخوض مواجهات العامل يراقب
كل يشء ويعلم بأن اإلصالح لديه مخزون كبري
جدا من األســلحة التي بداء الغرب يشعر بقلق
حقيقي منها قد ال يعلــم بهذا األمر الكثري من
املتابعني؛ لكن الرشعية تعلم بذلك جيدا .
ومشكلة اإلصالح أنه يرى يف الجنوب طوق
النجاة له وال يعلم بأنه الجنوب ســيكون سبب
رئييس يف تقريــب البعيد الذي ينتظره حلفاء
وأعداء اإلصالح عىل حدا سواء .

هل تعرضت قوات االنتقالي في شبوة
للخديعة من قبل الشقيقة الكبرى ؟
منذ مساء أمس األول وأنا أتابع تطورات
األوضــاع امليدانيــة يف محافظة شــبوة
الجنوبية وتداعياتها عىل املستويني الداخيل
والخارجي وتعاطي وسائل اإلعالم العربية
واألجنبية مع هــذه التطــورات بالتزامن
مع تضارب األنباء حــول نتائج زيارة وفد
املجلس االنتقايل الجنويب برئاســة اللواء
 /عيدروس الزبيدي إىل جــدة يف اململكة
العربية السعودية ولقائه بنائب وزير الدفاع
السعودي األمري خالد بن سلامن .
اليشء البديهي الذي كنت أنتظره وأعتقد
بــأن الكثريين مــن أبناء الجنــوب كانوا
ينتظرونه بعد رفض حكومة الرشعية التي
قبلــت الحوار مع املليشــيات الحوثية التي
انقلبت عىل الرشعية الدســتورية ورشدت
قيــادات حزب اإلصــاح املســيطرة عىل
الرشعية من منازلهــا واحتل الحويث غرف
نومها وعاثوا يف األرض فســادا بإعالنهم
الحرب عىل الشــعب اليمنــي والتي دخلت
عامها الخامس – رفضها الحوار مع املجلس
االنتقايل الجنويب الرشيك الفاعل معها يف
الحرب ضد الحويث والذي لــوال قواته بعد
الله تعاىل ثم دعم ومســاندة األشقاء يف
دول التحالف العريب ما كان لهذه الرشعية
أن تتحدث اليوم – هو ظهور موقف واضح
وقوي للشــقيقة الكربى اململكــة العربية
السعودية من رفض الرشعية لدعوتها إلجراء
الحوار وإعطاء الضــوء األخرض للمجلس

املتحــدة ووصفها بأبشــع
االنتقايل ملواصلة مسرية التحرير
األوصاف ..
وامليض قدما بتطهري الجنوب من
ماهكــذا تــورد اإلبــل يا
خاليا اإلرهاب اإلخوانية .
شــقيقتنا الكربى فام جزاء
غري أنه ولألسف الشديد وعقب
اإلحسان إال اإلحسان؛ فأبناء
ســاعات من لقــاء وفــد قيادة
الجنوب كانوا ومازالوا أوفياء
املجلس يف جدة أرسلت الشقيقة
معكم وبادلوكم الوفاء بالوفاء
الكربى تعزيزات عسكرية ضخمة
وقدمــوا أروع منــوذج يف
إىل مأرب بالتزامــن مع محاولة
اإلخالص والتفاين والشجاعة
الضغط عىل املجلــس االنتقايل
غازي العلوي
يف القتــال إىل جانب تحالف
للتهدئة وإعالن ذلك ببيان رسمي
دعم الرشعية ضد مليشــيات
يف الوقت الــذي تقوم فيه قوات
الحويث اإليرانية والحرب عىل
الجــرال األحمر بتعزيــز قواتها
ومواقعها يف حرضموت وشبوة وقد تزامن اإلرهــاب فال يعقــل أن تتعاملوا معه مبثل
ذلك أيضا مع حملة إعالمية شنتها أهم وأبرز هكذا طريقة وتكونوا ســبب ًا يف إعادة قوى
وسائل اإلعالم السعودية ضد قوات املجلس الفيد والنهب والقتل الحتالل الجنوب مجددا
االنتقايل والتي وصل بها الحال إىل وصفها وباعتقــادي أن ذلك مجــرد وهم؛ فجنوب
بـ"املليشــيات" وغريها مــن األوصاف بل اليوم ليــس بجنوب األمس مادام أســود
واألنىك من ذلك أن تســمح قنواتها وعىل الجنوب يتسابقون للشهادة مثلام يتسابق
ســبيل املثــال ال الحرص قنــايت "العربية قادة وجرناالت الشامل وحزب اإلصالح للفيد
والحدث" باســتضافة قيــادات إصالحية والنهب والتآمر .
مازال األمل يحذونا يف الشقيقة الكربى
للحديث عن ما أســمته بالتمرد واالنقالب
وكأن االنتقايل ليس لديه أي قضية يقاتل يف اململكة العربية السعودية بأن تعيد حساباتها
سبيلها  ،حتى إنه ُيظن للمتابع لتلك القنوات وتدرك بأن من خذلوها طوال خمسة أعوام
بأنه يتابع قناة الجزيرة القطرية أو املسرية يف نهم والجوف ومأرب وهم يحصلوا عىل
الحوثية باإلضافة إىل تسخري قيادات حزب كل أشــكال وصور الدعم العسكري واملادي
اإلصالح لكل جهودها وطاقاتها ومن داخل يف معركتها املصريية ضــد متدد املرشوع
أرايض الســعودية ملهاجمة الدولة الحليف اإليراين مستحيل ان ينرصوها يف يوم من
يف تحالف دعــم الرشعية اإلمارات العربية األيام يف أي قضية أو حرب من الحروب .
اإلعالميني والسياســيني يتمثل
يف عدم فهمهم ملعنى أن تتامزج
دمــاء أبنــاء الجنــوب بعضها
مع بعض ،فـ(ابــن حرضموت
اُستشهد يف عدن ،وابن الضالع
اإلعالمية ضعيفة أو بســيطة،
استشهد يف شبوة ،وابن ردفان
أو ألن خطاباتهــم اإلعالميــة
اُستشــهد يف أبــن ،وابن عدن
والسياسية مكشوفة وواضحة،
استشهد يف الضالع ،وابن لحج
ال ،وألف ال ،فإمكانياتهم هائلة،
عالء عادل حن�ش
اُستشــهد يف املهرة ،وابن أبني
وخطاباتهم خبيثة وذكية ،لكن
استشهد يف سقطرى ،وابن يافع
الســبب الرئييس لفشلهم هو
اُستشهد يف ردفان ،وابن شبوة
عدم إدراكهم بأن ( أبناء الجنوب
متاما كل تلك أالعيب القذرة استشهد يف حرضموت ،وهكذا).
أصبحوا يدركون
ً
لو كانوا فهموا معنى أن تختلط وتتامزج
بكل بساطة).
ومن ثم؛ فإن الســبب اآلخر لفشل أولئك دماء أبناء الجنوب كافة لكفوا عن أنفسهم
عناء الخسائر الباهظة يف اإلعالم وغريها.
هــؤالء اإلعالميــون والسياســيون مل
يدركوا جيــدًا كيف كانت (حــرب 1994م
وحرب 2015م ومــا قبلهام وبعدهام) عىل
الجنوبيــن ،وكيف ذاق جميع أبناء الجنوب
امل ّر جراء تلك املامرسات التي كانت ُتارس
ضدهــم ،واألالعيــب الخبيثة التــي ُتحاك
ضدهم ..هــم مل يتنبهوا لــكل ذلك؛ فكان
فشــلهم متوقعً ا رغم محاوالتهم املستمرة،
لكننا قلناها ،ونعيدهــا (جنوب اليوم ليس
جنوب األمس).
الجنوب انترص بكل أبنائه يف عدن ولحج
أبني والضالع وردفان ويافع ،وســينترص
بإذن اللــه تعاىل يف شــبوة وحرضموت
واملهرة وسقطرى ..واأليام هي من ستربهن
ذلك ،وليس كلاميت ــ بإذن الله ــ .

الجنوب لكل أبنائه!
لغــة الفتنة التي يتســلح بهــا بعض
اإلعالميــن والسياســيني ،والتي غرضها
شق صف أبناء الجنوب وزرع الفتنة بينهم،
أصبحت مكشوفة أكرث من أي وقت مىض،
ً
حلقة مفرقة بســبب
وأصبح يدورون يف
الفشل الذريع لتلك املحاوالت البائسة .
نعم ..كل املحاوالت الســابقة ،والالحقة،
لبــث الفتنة بــن أبناء الجنوب ستفشــل
ً
فشــا فظيعً ا ؛ ليــس ألن إمكانيات أؤلئك
اإلعالميــن والسياســيني أو قدراتهــم

المقال االخير

صناعة الفرصة
األخيرة لحكومة
العجز!
عبدالقادر القاضي
هم يعلمون أن معركة شــبوة معركة مفصلية ومعركة وجود
ألطالل حكومتهم الفاســدة؛ وهي ً
أيضا معركة وجودية لشــعب
ووطن وأجيال  ،والشعوب لها القول الفصل يف آخر املطاف .
قوات النخبة بتشــكيالتها وقوات املجلــس االنتقايل الجنويب
ترابض جميعها عىل تخوم شــبوة منذ األمــس ملتزمة للتحالف
بطلب التهدئة برغم استمرار العدوان من الطرف املقابل .
اتصلت قيــادة التحالف بقيادة النخبة لتســألهم :ملاذا خرقتم
االلتزام؟ ما الذي استجد؟  ..فكان الجواب أن من تحرك هم مجموعة
من شــباب املقاومة وعددهم  50فردًا ومعهــم أطقمهم الخاصة
وذخرياتهم ونحن اآلن نتواصل معهم ليك نجعلهم ينسحبون .
رفضت املجموعة االنســحاب وأهدت للشــعب الجنويب أجمل
وأروع االنتصارات بسويعات معدودة وصلوا إىل وسط عتق وأثبتوا
لكل جبان أن مجموعة متحمسة غيورة عىل أرضها مكونة من 50
فرد استطاعوا أن يعروا هؤالء القوم أمام الشعب ؛ نكرر لهم طلب
االنسحاب والعودة؛ فانسحبوا بعد أن نفذت معظم ذخريتهم.
املوقف كان مربكـ ًـــا ومفاجئـا ً ملا كان مرتب له وهو بحسب
التحليل أن اململكة مرصة عىل أن يتم التحاور مع املجلس االنتقايل
الجنويب والدليل توجيه دعوة رســمية لقيادة املجلس والحكومة
هي من رفضت بسبب طردها من عدن .
وليك يتــم قبول الجلوس والحوار مع االنتقايل فال بد من منح
نرصا عسكر ًيا صور ًيا مع عرض مجاين اللتقاط
الحكومة الفاشلة ً
صباحا يف عتق؛ فيعاد ماء وجهها
كم صورة ملعــن عبدامللك وهو
ً
وستتكرم بالقبول بالحوار من منطق إين أقبل وأنا قوي  ،،تلك هي
الفرصة الوحيــدة التي تصنعها قيادة التحالف لهذه الحكومة ليك
تقبل بالحوار مبا يحفظ قليال من كرامتها التي مترمطت عىل طول
وعرض الجنوب ومن قبله الشامل .
القيادات العســكرية الجنوبية يســايرون النهج الســيايس
باحرتافية كبرية وهم إىل اآلن وبرغــم ما حدث اليوم إال أنهم يف
نظر التحالف العريب يظلون ملتزمني .
ســيحتفلون غدا إعالميا بشــكل صاخب واإلعــام الخليجي
ســيدعمهم كل ذلك ليخلقوا لهم كرامة صوريــة امام الوفد الذي
طردهم من عدن.
ان اســتطاعت اململكة العربية السعودية أن تخلق هذه الفرصة
بالتعاون املرن مع القيادات الجنوبية ومل تلتزم الحكومة بالحوار ..
فالجواب سيكون من تلك الجحافل املسنحبة واملتجمعة عىل تخوم
عتق  ،،وما فعله  50مقاوم اليــوم ارتجاليآ كايف متامآ أن يوصل
الرســالة عن ماذا ميكن أن تفعل تلك األســود التي حرة انفاسها
تنفث الغبار من فوق كل سوم .
كل ذلك ســيحدث وال ابالغ أن قلت انه سيحدث حرفيآ وسياسة
ضبط النفس التي التزمت بها املجلس االنتقايل الجنويب كانت هي
العامل املساعد والغري محرج لجهود اململكة العربية السعودية ،،
يف االخري  ،،تعلــم اململكة العربية الســعودية أبعاد القضية
الجنوبية وتعرف أن هناك شعب يطالب بحقه وليس فصيل او حزب
وهي تسعى جاهدة للتوفيق بني تلك املتناقضات التي وجدت فيها
نفسها محاولة بشــكل جاد وكقائدة للتحالف الستعادة الرشعية
اليمنيــة ان توفق قدر اإلمــكان بني تلك املتناقضــات وإن تجعل
الجميع يجلس عىل طاولة الحوار .
وتعلم كذلك أن للجنوب قضية سياسية وشعب مبجمله يرفض
الوحدة ويريد اســتعادة دولته وهي كدولة شقيقة لن تستطيع أن
متنع الناس عن أرضهم او ان تبيد شــعب إلرضاء حزب وكم وزير
فاسد فهذا لن يحدث ولن يســتطيعوا أن يدفعوا اململكة إىل مربع
أن تقاتل هي الجنوبيني ألجل أشخاص هي تعلم قيمتهم وسعرهم
يف سوق الفسول.
اما الجنوب وقــوات الجنوب فهــي ملتزمة بطلــب التهدئة
واالنســحاب إىل مفرق الصعيد ،،كل هذا فقط ليلتقط الصورة ثم
يغــادر مهروآل  ،،ليحتفلوا غدآ بالنرص ويكون معاهم وجه يقابلوا
فيه الرجال .
مامل  ..فاالسود ستتحرك كام عودتنا كيف هي حينام تتحرك .
اسف إن أطلت عليكم وامتنى ان اكون قد وفقت يف أن اضغكم
يف صورةاملشهد وما الذي سيحدث وما الذي حدث .

