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اعجميات

إلى اخواننا الشماليني يف الشرعية

أبناء الجنوب يقاتلون
شامال من أجل استعادة
مناطقكم من الحوثيني؛
أنتــم تقطعون كل هذه
املسافات لغزو عدن؛ ملاذا ؟
هل األقرب قنال الحوثيني أم الجنوبيني ؟
من يريد الحفاظ عىل الوحــدة؛ هل يقدم عىل
ســفك مزي ٍد من دماء أبناء الجنــوب أو يتخذ من
الحوار سبيال؟

هل أصبح حزب اإلصالح يحــرك كل أبناء مأرب
الرشفاء من أجل القتل والكراهية ؟
هل تقبلون أن يأتيكم جنويب غا ٍز إىل أرضكم ؟
نصيحــة إىل كل رشيف وحر مــن أبناء مأرب
والشــال عامــة :أالّ تتبعوا الغرائز الشــيطانية
إلخوان اليمن الذي أصبح القتل الوســيلة الوحيدة
لتحقيق كل أهدافهم !.
وبالله الحول والقول.

المقال االخير

ثروة شبوة قبل الكعبة
عند نافذي الشمال
عدنان الأعجم

أبين تنتصر على قوى التطرف واالرهاب الشمالي واعوانهم
أن ما تتحقــق اليوم عىل ارض محافظة
ابني الباســلة من انتصارات لهو يش يثلج
الصدور  ،خصوص ًا بعــد ان متكنت قوات
الحزام االمني بقيادة املغــوار عبداللطيف
الســيد وقيادات املقاومة والحزام واملجلس
االنتقايل من مختلف املناطق الجنوبية وكذا
قوات النخبة الشبوانية التي متكنت بدورها
من إعادة تنظيم صفوفها وترتيب اوضاعها
مع ابطال من شــباب ابني يف أروع صورة
متثل مدى التالحم الوثيق بني ابناء الجنوب.
لقد ســطرت تلك القــوات يوم الخميس
املوافق  29اغســطس مالحم بطولية رائعة
أمام قــوى التطرف واالرهاب الشــالية
املسنودة ولالســف من قبل بعض القيادات
الجنوبية التــي جبلت عىل املتاجرة بقضايا
ودماء وتضحيات ابناء الجنوب يف ســبيل
مصالحها الذاتية .
لذلك فان عليهــم وعىل جميع الواهمني
بان يدركوا جيدآ ان محافظة ابني الباســلة
التي انجبــت الكثري من القــادة والزعامء
السياســيني امثال ســامل ربيــع واحمد
صالح الشاعر ومحمد عيل هيثم واملناضل
الفقيد عيل صالح عباد مقبل ومحمد عيل
احمد وعيل نارص محمد وعبدربه منصور
ومســدوس واحمد املحروق واحمد حيدره
ســعيد وغريهم من األبطــال يف طابور
طويل من املناضلــن الوطنيني والرشفاء
والذيــن اليتســع املجال لذكرهــم والذين
كانــت لهم ادوارآ وطنية كبرية يف ســبيل
التحرر واإلنعتاق من االســتعامر  ..والحقآ

يرى اشــكال وصور الخراب
االســهام يف عمليات بناء الدولة
ماثلــة للعيــان يف مباين
ومؤسساتها والنهوض بالتنمية
ومؤسسات ومزارع املواطنني
والتقدم االقتصادي واالجتامعي.
يف العاصمة بعــد اكرث من
ان حرص محافظة ابني اليوم
تســعه اعوام مضت  ،وحتى
عىل التصــدي لقــوى التطرف
املخصصات املاليــة الكبرية
واالرهاب السيايس  ،إمنا يأيت ذلك
التي تم رصدها إلعادة اعامر
ليؤكد بأن محافظــة ابني ترتكز
هذه املحافظة مل تستغل لذلك
عىل مــوروث نضــايل تاريخي
الغرض بصــورة تخفف من
ممهور بدماء قوافل من الشهداء
 ،وكذا عىل رصيــد كبري ملناضيل د .عبدال�سالم حُ ميد
معانــات املواطنني فيها  ،بل
ذهب معظمها ولالســف اىل
هذه املحافظــة البطلة  ..رافضة
جيوب من كانــوا عىل هرم
وبقوة دعــوات اولئك ( املتطفلني
) عىل نضال وتاريخ هذه املحافظة والذين السلطة السياسية واالدارية حينها .
اليوم نقــول ألبناء محافظــة ابني ..
اوجدتهم ظروف تاريخيــة عابرة وطارئة
عليكم االلتحام مــع اخوانكم الجنوبيني
ليس اال .
اليوم محافظة ابني تســتحرض تاريخها واخذ رشف موقع الريادة التي تستحقها
ومجدها النضايل ولن تســمح ملن يحاول هذه املحافظة الباسلة واالبية يف النضال
الزج بأبناءها ضد اخوانهم الجنوبيني عند من اجل اســتعادة الجنوب واملشــاركة
امللامت وتركها بعد ذلــك تعاين من الضيم يف بنــاء الدولــة الجنوبيــة الفيدرالية
والحرمان وعــدم توفر ابســط مقومات التي سوف تســتنهض ثروات املحافظة
الحياة  ..فــا الذي قدمه لهــا هؤال الذي ومواردها البرشية السياسية واالقتصادية
يستحرضوها اليوم بصورة مناطقية مقيته واالجتامعية لخري ابناءها وابناء الجنوب
بعد ان دام التسامح خالل عقدين من الزمن عامة  ،فبــدون محافظــة ابني الميكن
الحديث عن دولــة جنوبية هي واخواتها
وذلك عندما تهتز مصالحهم الخاصة.
ونذكر الجميع ان محافظة ابني مازالت شــبوة وحرضمــوت واملهــرة  ..فأبني
جريحة ومل تندمل جراحها منذ عام 2011م ولحج هام الجناحــان اللذان يحلق بهام
عندما تــم توجيه عنارص قــوى التطرف الجنوب يف ســاء االســتقرار والتنمية
واالرهاب التابعة للنظــام اليمني  ،بتدمري  ،بينــا حرضموت وشــبوة واملهرة هام
كافة مقــدرات املحافظــة وترشيد اهلها قلب الجنوب النابــض وحركته الحيوية
وتحويلهم إىل نازحني  ..ومن يزورها اليوم وتحرضه وموارده االسرتاتيجية.

ماذا يعني  1سبتمرب يف السجل الوطني الجنويب؟
يف مثل هذا اليوم "األول من ســبتمرب"
تحتفــل جمهوريــة اليمــن الدميقراطية
الشعبية بعيد الجيش الجنويب .
ومتثل املناســبة عيدا وطنيا كبريا تجري
له االســتعدادات املبكرة كل عام بالفعاليات
الواســعة يف العاصمــة عــدن وعواصم
املحافظات الجنوبية تتوج بعرض عسكري
كبــر لوحــدات رمزية من القــوى الربية
والبحرية والجوية ووحدات اسلحة الدروع
واملدفعية والصواريخ .
واعترب الجيش الجنــويب يف عهد الدولة
الجنوبية وحتى العــام  1990من الجيوش
املتقدمة والقوية يف املنطقــة من التزامه
بالعقيــدة العســكرية وتدريبــه وتأهيله
يف الكليات واملعاهــد الوطنية يف الداخل
واالكادمييات العســكرية يف دول املعسكر
االشرتايك وعىل رأســها االتحاد السوفيتي

السابق.
و مــع
د خــو ل
الجنوب يف
رشاكــة مع
الشامل يف
 22مايو كان
الهدف االول
لرأس النظام
ا لشــا يل
العمــل عىل
فكفكــة
الجيش وتشتيت قواه من خالل نقل الويته
ووحداته وخلخلة عقيدته ويف حرب صيف
 1994رضب عيل عبداللــه صالح والقوى
القبليــة املتحالفة معه ويف مقدمتها حزب
التجمــع اليمنــي لالصــاح رضبتهم يف

االجهاز عىل الجيش الجنويب.
واليوم متــر الذكرى الـ" "48لتأســيس
الجيــش الجنويب متزامنة مــع انتصارات
القوات الجنوبية يف عدن ومناطق الجنوب
يف تطهري أرضه التي دنست يف العام 1990
و  1994بفعل الغزو الشاملية.

جنيب محمد يابلي
قبل دخول الجنوب النفق املظلم يــوم  22مايو 1990م،
الشيخ عبدالله بن حســن األحمر يف مذكراته بأن الرئيس
عيل عبدالله صالح كلفه بتشكيل حزب معارض ليس بغرض
التعددية للسياســية او الحزبية وامنــا بالتعددية املعادية
للجنــوب وقال له  :مــرة تكون من عندي ومــرة من عندك
فأسس الشــيخ عبدالله التجمع اليمني لالصالح ودخل يف
قوامه جامعة االخوان املسلمني ومع ان االسالم دين امئي اال
ان الجامعة اياها "غلبة الشامل عىل الجنوب".
قبل ايام ساوم الحوثيون عرب األمم املتحدة عىل أن يطلق
الجنوبيون ارسى اصالحيني واســتامت الحوثيون من اجل
اطالق رساحهم وتحقق لهم ذلك.
جن جنون القوى النافذة يف شــال الشامل (حوثيون
وعسكر االرسة السنحانية الحاكمة) ،عندما تحركت النخبة
الشبوانية ملنارصة املجلس االنتقايل الجنويب لتحرير االرض
يف شــبوة الغنية بالنفط ومعادن هامة اخرى ناهيكم عن
ثروتهــا الزراعيــة وثروتها البحرية ألن شــبوة هي الجبل
والصحراء والبحر والرجال االشــاوس الذين ال تلني لهم قناة
ويحسب لهم ألف حساب.
مل تتحرك القوى الحرة يف شــبوة اال بعد وصدت لسنوات
الجهات العسكرية والقبلية النافذة من الشامل التي تستأثر
مبوارد برتولها من العملة الصعبة وتقدر مبليارات الدوالرات
من الثورة وتــرك الهامش لعامة الشــعب الذين يصيحون
كاأليتام يف مأدبة اللئام ورصخ أهل الحق ليل إىل متى ايها
النافذون اللئام فرثوة شــبوة ألبنائهــا ورشكائهم من ابناء
الجنوب وانطلق صوت الحق والحق من اســائه الحســنى
سبحانه وتعاىل.
وقفت أمام خربين أوردتهــا الزميلة "األيام :يف عددها
الصادر األحد 25 ،اغســطس 2019م ،تعلق األول بأن حزب
االصالح الشاميل الجســد والقلب والروح استقدم قوات من
ســيئون ومأرب اىل عتق وحاول "االصالح" تزييف حقائق
عن الرصاع يف شبوة وصورها عىل أنها جنوبية جنوبية يف
حني علمت "األيام" من مصادرهــا الخاصة بأن التعزيزات
التي وصلت إىل عتق كان مصدرها املنطقة العسكرية األوىل
يف سيئون واملنطقة العسكرية الثانية يف مأرب.
اعتدنا إىل سامع تهديدات اطلقها الرئيس السابق صالح
بأن عىل الجنوبيني ان يكونوا يف الصورة بأن "القاعدة" لن
تسمح لهم باالنفصال أو الخروج عن طاعة ويل األمر ورأينا
بعد ذلك عمليات عســكرية قذرة وجبانة ارتكبتها ما تسمى
"القاعدة" واملعروف بأن كل تلك االعامل ماضيا وحارضا هي
من اعامل جهاز استخباري محيل خرج من صلب األمريكان
وترائب سنحان واوردت "األيام" بأن مسلحني يتبعون تنظيم
القاعدة نصبوا كمينا مســلحا بالقرب مــن مديرية املحفد
استهدف تعزيزات من قوات الحزام االمني كانت يف طريقها
اىل مدينة عتق مبحافظة شبوة.
املعركة قامئة بني الجنوب والحوثيني واالصالح والنافذين
العسكريني من سنحان الحاشــدية وحلفائها يف صفوف
القبيلة هناك وكل ذلك لضامن تدفق الرثوة اىل جيوب اولئك
النافذين من اصالح وحوثيني ونافذين سنحانيني وحلفائهم.
ثروة شــبوة ليســت باألمر الهني فهي مصدر املليارات
القادمة من ثروة شــبوة ولذلك فشــبوة عندهم مقدمة عن
الخلف الحاليــن واعلموا بأن كل ما يــدور يف بالد العرب
واملسلمني يف هذه األيام ال عالقة له بالله وال برسول الله وال
بآل بيت رسول الله .
اللهم أشهد..

