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اعجميات

إلى اخواننا الشماليني يف الشرعية

مــن اتــوا الجتياح
عدن ونهب كل ما فيها
بفتوى رشعية؛ هم من
 :عمران وذمار وصنعاء
ومارب والجوف واملحويت ( موثق ).
وهنــاك جنوبيــون رشعيــون يتحدثون عن
املناطقية :إنها كارثة أن يستمروا بهذه الخزعبالت

وعىل كل جنــويب رشيف أن يعلم بــأن اإلخوان
والحوثيني قرروا غزوا الجنوب تحت غطاء الرشعية
ولكن بعون الله سيفشلون .
والحديث عن املناطقية هــو للتربير لهذا الغزو؛
ونقول لهم :اختلفوا مع االنتقايل إىل أقىص درجه؛
ولكن عيب عليكم أن تكونــوا مروجني لالحتالل
الزيدي الثالث لعاصمتكم عدن .

المقال االخير

ما أشبه الليلة
بالبارحة!
عدنان الأعجم
غازي العل ـ ـ ـ ــوي

ّ
اليمن ..ولما اشتد ساعده رماني!

يف البدايــة أود أن أذكر لعــل الذكرى
تنفع املؤمنني بأن الغدر هو أحقر الجرائم
اإلنسانية وأكرثها خسة! .
موقــف الحكومــة اليمنيــة من أكرث
املواقف السياســية غرابة ودهشة ،خاصة
عىل الشــعب اإلمارايت والكل يتساءل...
أهذا جــزاء كل أنواع الدعــم للوقوف إىل
جانب اليمن الشــقيق واملساهمة معه يد ًا
بيد ضمن التحالــف العريب بقيادة اململكة
العربية السعودية إلنقاذ أرضه وشعبه من
الحوثيني وســد الفراغ األمني الذي كانت
تواجهه اليمن؟
عفو ًا ..هل أنتــم بكامل قواكم العقلية!
أبعد كل هذه التضحيات تقابلوننا بالخيانة
ونكران الجميل! كم مــن جنودنا يعانون
حتــى اآلن بجراحهم وكم منهــم فقدوا
أجزاء من أجســادهم عىل أرض وطنكم،
ً
وكــم منهم ضحوا بأرواحهــم تاركني لنا
ذكرى تضحياتهم وصورهم التي ال تفارق
أهاليهم وأبناءهم وأسامءهم املحفورة يف
ساحة شهدائنا البواسل؟.

اتهاماتكــم لنــا هي خري
والــدول األخــرى ،لهزميــة
دليــل عــى نكــران الجميل
االنقالب الحويث وإعادة الحكم
وخيانة للــرف واألمانة ،إنه
الرشعــي لليمــن .نحن ليس
ملوقف مخ ٍز يكشــف صحة كل
لنا بهذا غايــة أخرى إلحداث
االنتقادات التي واجهتموها من
الفنت وغريها مــن املهاترات
البداية عىل مدى قدرتكم عىل
الصبيانية التي يتم تداولها.
استعادة اليمن وأخذها إىل بر
عىل الحكومــة أخذ األمور
األمان وتحقيق السالم وأماين
مبحمل الجــد أكرث والتخفيف
علياء املعمري
اليمنيني يف جعــل اليمن كام
من املهاترات السياســية غري
كانت اليمن السعيد .
املنطقية واالستجابة الفورية
فرصــة الحــوار التي دعت
للدعوة الســعودية والجلوس
إليها اململكة العربية الســعودية يف يوم ومناقشة كل أمور وجوانب الشأن اليمني
الثالثاء املايض ( 26اغسطس) هي خطوة بأســلوب وحوار حضــاري للتمكن من
تستدعي منا وقفة تأمل وفخ ًرا بأننا تحت حل املشــاكل الداخلية والخالفات األهلية
قيــادات قوية تدرك أهميــة حامية أمنها يف اليمــن واحتواء كافة الشــعب .ومن
وأمن املنطقة من أي فوىض وفتنة وخطط الرضوري أيض ًا الرتكيز عىل تبني املبادرات
إرهابيــة ،وهذه دعوة مشــهود لها تثبت الفعالة التــي ترجع بالنفــع عىل اليمن
مدى التزام التحالف تجاه اليمن الشــقيق واملواطن اليمني لتحقيق األمن والســام
وشعبه وتوحيد الصف والتأكيد عىل الهدف الداخيل،؛ ألن هــذا الوقت يريد فع ً
ال وقفة
الرئييس والغاية من وجود التحالف العريب خري جدية ألرض اليمن وشــعبه املغلوب
بقيادة الســعودية ،ومعها دولة اإلمارات عىل أمره .

هيئة (علماء) اليمن لشؤون شيطنة الجنوب
هؤالء رشكاء عــي عبدالله صالح
والرشعية وسوء الخدمات واملعاش .
يف جرائم حــرب  ،94كهنوت القرنني
قولوا ما تشاؤون ،فإرادة الشعوب
العرشيــن والحــادي والعرشيــن،
ال تظلها خيمتكــم املتهرئة ،وعندما
(مصدقني) أنهم علامء ،بجد ،يتامهون
تعــودون إىل آدميتكــم ،كغريكم من
مــع ويل أمر مصالحهــم ،فيجيزون
املواطنني ،عربوا عن وجهات نظركم،
ومينعون ،كأن العامل مازال يف مرحلة
بال اســتعالء بصفة العلامء ،فام أنتم
السلطة الكنسية ،وال يريدون أن يدركوا
أتقياء؛
بعلامء !..ناهيك عن أن تكونوا
ً
أن بيانهم هذا ليــس أكرث من وجهة
فأقلكم مــا ًال متكئ عىل ماليني فض ًال
د� .سعيد اجلريري
نظر مجموعة متفقــة يف املصالح،
عن العقارات ،وهي ما مل يكن العلامء
تحاول توظيف الله  -تعاىل  -إلرهاب
الربانيون ميلكون النزر اليسري منها،
مخالفهم ،وهو هنا شعب حر شهدت
زهد ًا منهم وانشــغا ًال بالعلم واملعرفة.
الجبهــات ألبطاله ،وليس مثلهم يف االســرخاء إن هي إال حزبيــة تغلفونها بالدين ال أقل وال أكرث
وتزويج األوالد وتكرار التــزوج بأموال التحالف ، ،وال لحوم مسمومة ،كام تشيعون ،إال يف املجاز
بينام الشــعب يصطيل بالحرب والحويث والخوف إىل الخرافة!.

عىل وقع أصــوات املدافع وأزيز الرصاص والتصعيد الذي
بلغ مداه ومل يفلح يف تحقيق أدىن غايته ؛ عادت ما تســمى
بـ"هيئة علامء اليمن" التابعة لحزب اإلصالح برئاسة القطب
اإلخواين عبداملجيد الزنداين ،للظهور مجددًا  ،بعد ســنوات
طويلة من املوت والتواري يف طوايا النســيان وهشيم البلد
الذي دمرته تحالفات وقوى هؤالء وأمثالهم وقوضته متام ًا
يف 94م ومن ثم  2011وآخرها يف عام 2015م بفتوى جديدة
ترشعن الحرب عىل الجنــوب واجتياح عدن بوصفه جهاد ًا،
واستنفار الكيانات االجتامعية والقبلية والسياسية وغريها
من املسميات والعناوين إىل مساندة الحرب وإنجازها بأرسع
وقت للقضاء عىل ما وصفته بالتمرد وانتزاع عدن .
جاء بيان هيئة علامء حزب اإلصــاح الذي يحرض عىل
قتل الجنوبيني واستباحة أرضهم وإعادة احتاللها يف وقت
ماتــزال آثار فتوى حرب صيف 94م عالقة يف أذهان  ,وأمام
عيان شــعب الجنوب وهو ما يؤكد ومبا ال يدع مجاال للشك؛
مــدى الحقد الدفني لتلك القوى الظالميــة التي تتدثر برداء
الدين لخدمة أجندتها الخاصة عىل الجنوب ً
أرضا وإنسانـ ًـا
وهوية ..
ورقة استخدام الدين كغطاء لتربير جرائم القتل واإلبادة
الجامعية لشــعب الجنوب مل تعد تنطــي عىل أحد ومل تعد
خافية عىل أحد؛ بل إن ظهورها ــــ ويف مثل هذا التوقيت
بالــذات ــ يؤكد بأن قوى اإلرهاب خــرت كل أوراقها ومل
يعد أمامها إال هذه الورقة التي تعتقد بأنها سوف متكنها من
إعادة احتالل الجنوب وإرهاب شعبه ونهب ثرواته ومقدراته.
نقول لهؤالء  :جنــوب اليوم ليس جنوب األمس وفتواكم
هذه ســتكون دليال واضحا لدى املجتمع الدويل واملنظامت
الحقوقية العاملية والدولية بتورطكم بدعم اإلرهاب وجرائم
القتل واإلبــادة الجامعية وهي جرائم تعطــي الحق ألبناء
الجنوب تقدميكــم أمام املحاكم الدوليــة وتصنيف حزبكم
كمنظمة إرهابيــة؛ وهذا باعتقادي يعطي الحق واملرشوعية
للمجلــس االنتقايل الجنويب إخراج قــرار حرض تنظيمكم
يف كافة املدن والبلدات الجنوبية إىل حيز التنفيذ وســيكون
شــعب الجنوب عىل قلب رجل واحد لدعم وتأييد تنفيذ هذا
القرار الذي بات تنفيذه اليوم حاجة ملحة مل يعد هناك متسع
من الوقت لتأخريه ..

من ذاكرة اجلنوب

شارع الزعفران يف كريرت عدن ابان الزمن الجميل
والذي يعترب من اشهر الشوارع التجارية .

