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كيف وصل أسرانا الجنوبيون
إلى مشائخ وسجون القبائل
شماالً؟
ماجد الداعري
أخــرين أصدقاء وزمالء مــن صنعاء أن
هنــاك أرسى جنوبيون لــدى قبائل كخوالن
ومشائخ شامليني كالعصيمي الذي أرس أحد
أبنائه مبعركة نقطة العلم قبل أيام وأنه طالب
مببادلته بأكرث من أربعة أرسى جنوبيني لديه
ومن أبناء يافع يعيشــون مكرمني معززين
لديه يف ســجنه الخاص وحتى بعد علمهم -
حسب رسالته طبعا  -بتصفية ولده األسري .
اســتغربت مــن كيفية وصــول األرسى
الجنوبيــن إىل أيــدي القبائل وســجونها
الخاصــة وماعالقتهم بدولــة الرشعية التي
تزعم وتتباىك عىل هزائــم قواتها ورضبها
جنوبــا ،لتأتينــي اإلجابــة الصادمة أن من
شارك شــاال بتلك الحرب الرببرية الجديدة
عىل الجنوب هم مسلحو القبائل ومليشيات
اإلصالح وحلفاؤهم من التنظيامت املختلفة
املنضوية تحت لوائه الجهادي ،ب ِـاسم جيش
حكومة الرشعية العاجزة عن حامية نفسها

أو تامني حتى موطئ قدم لها يف الـ ٪٨٥من
الداخل اليمني املحرر كام تزعم كذب ًـــا أمام
العامل؛
فقلت يف قرارة نفيس:
إن هذا يعنــي خري تأكيــد أن من خاض
حرب الغــزو الجديدة عــى الجنوب انطالقا
من شــبوة وحتى أبني وعدن،هم فعال إخوان
الرش املستطري ومليشياتهم الشاملية القبلية
وتنطيامتهــم الجهادية ذاتها التي حشــدها
عفاش يف اجتياحه الظــامل للجنوب بحرب
صيف عــام ١٩٩٤م للقضاء عــى ماكانت
تسمى بالوحدة اليمنية ،وإال ملاذا مل تعلن تلك
الحكومة الورقية املفرتضة عن قوائم أسامء
أرساها وقتالها وجرحاهــا يف هذه الحرب
وبيانات ارقامهم العسكرية وألويتهم وأماكن
إصابتهم ــــ إن كانت دولة أو كانوا هم فعال
جزءا ــ من جيشها الوطني كام تسميه زورا
ً
وبهتانــا ،مع العلم أنها جندت ومن ســابقا

صناعة االنتصار وتبرير
الهزيمة
ا .محمود الردفاني
تخصصت يف ذلك قناة الجزيرة القطرية
ولألســف جرت معهــا هذه املــرة قنايت
الحدث والعربية الســعوديتني اصطنعوا يف
شاشاتهم
االنتصار وهم يعلمــون بانه كذبة كبرية
فقط للرتويج االعالمي ملليشــيات االصالح
بأنها جرارة وبلمح البرص تجتاح الجنوب كله
وال جيش هتلر عندما اجتاح اوروبا...
الفــرق ان هتلر كان اجتياحه ألوروبا يف

أمتنى من أعــاق القلب ان يزيل البعض أي
حساســية متبقية من املجلس االنتقايل ألنه
اليوم ليــس كاألمس  ..فاليــوم صار املجلس
االنتقايل الجنويب ميتلك جيشا استطاع أن يهزم
املعتدي رغم اآللة العسكرية الضخمة واإلعالم
الذي عانق اآلفاق يف أرجاء املعمورة إضافة إىل
التفويض الشعبي أثناء التأسيس كممثل وحيد
ألبناء الجنــوب  ..اليوم وبعد مرور ثالثة أعوام
عىل تأسيســه نالحظ ان هناك التفاف شعبي
جنويب أكرث مــن تجمع التفويض يؤكد عملية
التمكني والثبات وهاهو أنتقايل الجنوبيني قد
أصبح وللحقيقــة التي ال غبار عليها كيانا رائد
لكل املكونات والقوى الجنوبية املختلفة .
وإذا كانت هناك مكونات ال زالت متشددة عند
مواقفها من مسألة التفويض فهذا رأيها ووجهة
نظرها نحرتمها ولكنني أرى انه ال يســتطيع أي
مكون من املكونات الجنوبية أن يحشد جامهرييا
او ان يلفت األنظار ليســتطيع ان يقول انا ممثال
لشعب الجنوب ومفوضا باسمه.
وميكنني القول إنه حتى لو اجتمعت أو توحدت
باقي املكونات جميعها ألنه يجب ان نكون واقعيني
ان تلك املكونات الباقية بالساحة الجنوبية هي ال
زالت عبارة عن أفراد أو جامعات ال ترتقي ان تصل
اىل مكونات متتلك حشد جامهريي ميثل الشارع
حتى ولو يف حالته الدنيــا  ،ولكن ال بأس عليها
ان تســتمر يك تعمل وفقــا وبرامجها وهذا حق
مرشوع لتظهر حالة التنوع والتعدد والدميقراطية
عىل صعيد الواقع السيايس الجنويب وهذا جانب

اشهر لكن مليشيات حزب االصالح والخاليا
الداعشــية القاعدية التابعــة لها يف ظرف
ساعات ليس إال واجتاحت الجنوب كله تحديدا
من الساعة العارشة اىل الساعة الواحدة بعد
الظهر واكملت احتــال الجنوب.....مضحك
ما ذهبت اليه الجزيرة التي نسقت مع الخاليا
النامئــة التي عفا عنهــا االنتقايل وجعلها
تروح مع اســلحتها معززة مكرمة تجسيدا
للتسامح والتصالح الجنويب.

االنتقالي ..
التفويض والتمكين
والثبات
مقبل الردفاني
إيجايب وصحي يف تكريس التعددية والرأي اآلخر
يف واقعنا املعاش وقد تســتفيد من اي إخفاقات
للمجلس االنتقــايل ان أظهرت منــوذج إيجايب
جنويب يف األداء ونشطت عالقاتها الخارجية.
لكــن اليوم نحن امام وضــع يتطلب مواجهة
قوى حاقدة عىل الجنوب وتريد احتالله من جديد
وهذا ان حدث فقضيتنا الجنوبية ســتضيع وإىل
األبد  ،ولذلك علينا االلتفــاف والتوحد والوقوف
صفا واحدا إىل جانــب املجلس االنتقايل من أجل
أزالــت خطر العدو الذي اليــزال مرتبص بجنوبنا
الحبيب .
وال زلنــا منتظريــن حوار يف جــدة وهناك
محــاوالت حلول ســتطرح ليســت مبســتوى
التضحيــات واالنتصارات التــي تحققت بقيادة
املجلس االنتقايل  ،وإمنا يريدها املخرج ان تظهر
طــريف الرشعيــة واالنتقايل وكأنهــا أطراف

أغلب تلك املليشــيات ضمن قوائم معسكرات
وألويــة تابعة لها بصنعــاء ومأرب والجوف
والبيضاء وعمران وغريها .
ولعل الفتوى الجديدة أمس ملن يســمون
أنفســهم بهيئــة علامء اليمــن عن وجوب
الجهاد والتحرك للدفاع عن أرايض الجمهورية
اليمنية هو أيضا خري تأكيد عىل هذا التوظيف
اإلخواين للدولة ورئاســتها وإعالمها وكافة
مقدراتهــا من أجل تربير الحــرب االحتاللية
الجديــدة عىل الجنــوب ومقدراته وتغليفها
دينيا لتسهيل إعادة إنتاجها مجددًا ..وهيهات
لهم ذلك كون العامل والتحالف الدويل ملكافحة
اإلرهاب لهــم باملرصاد بعد اتضــاح أمرهم
وانكشاف مخططاتهم .
ولكن ..وألننا برش مسلمون وعرب وقبائل
تحكمنا قيمنا الدينية واإلنسانية واألخالقية
ونحرتم األعراف املجتمعيــة األصيلة؛ النقبل
حتى بالتصوير واإلساءة يف معاملة األرسى
أو أي مخالفــة لقواعد القانــون الدويل يف
معاملتهــم ،وينبغي علينا عــدم التخيل عن
قيمنا وإنســانيتنا مهام كان قهرنا وأملنا من
تكالبهم مجددا علينا وسعيهم الحتالل أرضنا
وإذاللنا من جديد ومواصلة اســتباحة أرضنا
وخرياتنا ،فإنســانيتنا يجــب أن تبقى أكرب
من كل هذه الظــروف ليعلم العامل أجمع أننا
ً
وأهل لحكم دولتنا
أحق بالسيادة عىل أرضنا
وتطبيق قوانني التعايــش الدولية فيها ومع
الجميع بالضوابط الدولية املعروفة .
كان كل يشء مــدروس ومتوقع لصانع
الطبخة فان حققوا النرص بإرباك خصمهم
املجلس االنتقايل فهذا يشء عظيم لهم
وإن هزموا وتدخلت االمارات بسالح الجو
الذي كانــوا متوقعينه فالهــدف (ب ) هي
االمارات وتحميلها الهزميــة وخلق زوبعة
جديدة وبكاء وشكاء
ولطم خــدود عــى جيشــهم العرمرم
الالوطني الذي ابادته االمارات برضبة جوية
واحدة.
وهكذا خططوا النتصار يف الشاشــات
إلظهار ان للرشعية جيش حرار...
ومل ينسون يف حالة الهزمية بان يحولون
هزميتهم اىل حرب اعالميــة ضد االمارات
..لكنهم اصطدموا بان للعامل عيون يرى بها
دون االعتامد عليهم كمضللني للعامل فكانت
النتيجة (الصدمة) ممــن جعلتهم يولولون
ويحتاجون اىل اطباء نفسيني إلخراجهم من
هول الصدمة.

متســاوية عىل األرض ويف الواقع وان ما تحقق
لهذا الطرف أو ذاك ماهي إال حوافز للقبول بالحلول
التي قد توحد جهودهام ملواجهة العدو املشــرك
وهو الحويث من أجل تشــكيل حالة من الضغط
القوي والوصول إىل العملية السياسية التي تقود
اىل وقــف الحرب يف اليمن والتــي يجمع عليها
املجتمع الدويل من أجــل إنهائها مع نهاية العام
الحايل  . .كل هذا يتطلب منا كجنوبيني مواصلة
االلتفــاف حول املجلــس االنتقايل ومامرســة
ضغطنا باتجاه استعادة دولتنا الجنوبية .ورفض
املساومات عىل حســاب القضية ومطلب شعبنا
يف الجنوب يك نحقق مطالب شــعبنا حتى ولو
بالحد األدىن.
علينــا ان ال نغرت باالنتصــار الذي تحقق يف
امليدان عسكريا إذ ال زالت لدينا جبهات رمبا تكون
اكرث رشاســة وخبثا نريد ان ننتــر فيها ولكن
مبزيد من الوحدة واملوقف املوحد وبالعقالنية يف
معالجة األوضاع الحاليــة وبالذات يف العاصمة
عدن ألننا منر يف وضع دقيق جدا وحساس للغاية
واملجتمــع الدويل يراقب هل نســتطيع ان نكون
رجال دولة من خالل مامرساتنا وسلوكنا وعقلنا
السيايس أم نحن فقط دعاة شعارات كام يتهمنا
خصومنا وأعداؤنا .
نتمنى أن يتحقق النرص الكامل لجنوبنا األيب..
املجد والخلود لشهدائنا األبطال األبرار والشفاء
العاجل لجرحانا والحرية إلطــاق أرسانا ودمتم
جميعــا والجنوب وشــعبه برتيليون خري وتقدم
وسعادة ومناء والسالم ختام .

من يوقف عبث
المليشيات
المسلحة في
شبوة ؟

احمد بوصالح
وكأين أرى وجــوة رئيــس واعضاء اللجنة
األمنية يف محافظة شــبوة وهي مكســوة
بالســواد والخــزي والعار مــا يجري يف
حياض املحافظــة وعاصمتها عتق عىل وجه
الخصوص.
البد أن تكون وجوههم عىل هذا النحو إال إذا
مل يعد ميتلكون ضامئر تدب فيها روح الحياة
وذرات من الحياء والخجل واالنتامء لشــبوة
ومغادرة خاصية التمييز بني الخطاء والصواب
عقولهم.
فام يحدث يف عتق وعىل مرأى ومســمع
املحافظ ولجنته األمنية يشء مخجل ال يرتضيه
أي مخلــوق كان فام بالكم بوالة أمر شــبوة
وأبنائها وقادتها الذين تقع عليهم مســؤولية
حامية املواطن حياته وممتلكاته وكذلك حامية
املمتلكات العامة ومقدرات املحافظة مبختلف
أنواعها.
شبوة اليوم ومنذ دخول املليشيات املسلحة
يف رداء الجيش الوطني شهدت وتشهد اعامل
نهب ورسقة غري مسبوقة ويتعرض مواطنيها
للقتل والتنكيل من قبل "مليشــيات" الجيش
الوطني وتشهد فوىض عارمة يجسدها بجالء
انتشار السالح وبكثافة وإطالق النار العشوايئ
يف كل االوقات ناهيك عن عودة اعامل التقطع
للمســافرين عىل الطرقات العامة وخصوصا
طريق شبوة  -العرب الدويل.
كل ذلك يحدث من قبل مليشــيات مسلحة
غزت شــبوة بأســم جيش الرشعية .حضور
مليشــاوي ملحــوظ تزامن معــه غياب تام
للسلطات املحلية واالمنية ودورهام املفرتض.
مليشــيات حضورها الطاغــي واعاملها
الفوضوية غيبت صوت ودور السلطات متاما
وجعلت منها مسخرة أمام املواطن الواقع يف
قبضة املليشيات الذي ينجلد يف اليوم الف مرة
بسياط أفرادها الجهلة القادمون من الصحراء
بغية التكسب الحرام والفيد غري املرشوع.
سلطة شبوة التي وقعت يف خطاء تاريخي
بجلبها تلك املليشيات بداعي التصدي ملليشيات
االمارات بحســب تعبريها وســلمتها مقاليد
حكم وإدارة املحافظة كام نشاهد اليوم أضحت
مســلوبة اإلرادة والقرار بدليل عــدم قدرتها
عىل فعل يشء يذكر إليقاف عبث املليشــيات
الرشعية املســلحة وعدم امتالكها الشــجاعة
لرفض تلك األعامل العبثية حتى بالقول وليس
بالفعل.
لألســف الشــديد فاإلنفالت األمني الكامل
وأعــال القتــل والبلطجة والســلب والنهب
والرسقة أضحت عناوين كبرية لواقع شــبوة
اليوم تحتوي تفاصيل وحيثيات يشــيب منها
الطفل معها تعالت أصوات املواطنني مطالبون
برضورة عودة قوات النخبة الشــبوانية التي
تعرضت لحرب إبادة من قبل مليشيات الرشعية
وبرضاء الســلطة املحلية ونهب كل يشء يف
معســكراتها مبــا فيها الحاممــات الجاهزة
لقضاء حاجة جنودها أكرمكم الله.
ففي خضم تلك املعطيات املخزية التي تصب
جميعها يف بوتقــة عجز املحافــظ ولجنته
األمنية عــن مواجهة تلك املليشــيات وايقاف
أعاملهــا العبثيــة ووضع حــد لفوضويتها
الطاغية والتي عكست نفسها عىل واقع وحياة
املواطن طرقت رؤوســنا الكثري من االســئلة
الحائرة الباحثة وبرسعة عن إجابات شــافية
لعل أبرزها:
من يوقف ما يحدث يف شــبوة وبالتحديد
عتق من قبل تلك املليشــيات الهمجية املسلحة
التي تحمل الصفة الرسمية طاملا سلطة شبوة
مل تعد متتلك يشء من قرارهــا وصالحياتها
التي كفلها لها القانون ؟

