
الحماس الزائد والعاطفة لن يأتيان بوطن 

سلطة اإلخوان بشبوة تلغي تسمية شارع الشهيد اللواء ركن سالم قطن

كرثة  األخــرة  اآلونة  يف  لوحــظ 
العنيف  واالنتقاد  والتشــنج  الحامس 
للقيادة الجنوبيــة وهو ناتج لطرفني 
طــرف يحمــل حامس وحب شــديد 
وهو  العاطفة  عليــه  وتغلب  للجنوب 
لكن وجب عىل أصحاب  إيجايب  يشء 
هــذا الــرأي التــأين وتغليــب البعد 
االسرتاتيجي املستقبيل ملثل هذا الطرح 
وبنفــس الوقت دراســة كل العواقب 
الناتجة عن اتخاذ مثل هذه  والخيارات 
القضية  عىل  وانعكاســاتها  القرارات 
الجنوبية وال نريد أن نسهب أو نتعمق 
يف ذلك ونقول ألصحــاب هذا الطرح 
نقدر مشــاعركم وحرصكــم وحبكم 

لكن  للجنــوب 
الوقت  نفس  يف 
لكــم  نوضــح 
القيــادات  أن 
دارسة  الجنوبية 
الخطــوات  كل 
ما  بينها  ومــن 
لكن  تطلبــون 
املحنك  السيايس 
الذي  هو  والذيك 
يــدرس نتائج كل الخيارات بالســلب 
أي  اتخاذ  اإلقــدام عىل  واإليجاب قبل 
لتحقيق  التقدم  قرار وما ميكنه مــن 
هــدف أبنــاء الجنوب يف اســتعادة 
القرار  الوقــت  صانع  وبنفس  الدولة 
يضع أمامه عدد من الخيارات والبدائل 
ويختار الوقت املناســب الذي يشــعر 

فيه بأن اختياره لقرار ما ســيكون هو 
األنســب لتنفيذه وهي ليســت مجرد 
رغبة التخــاذ قرار دون أن تكون هناك 

دراسة مكتملة لنجاح هذا القرار. 
أما الطرف األخــر الذي يحمل عىل 
أو يحاول  الجنوبية ويدعوها  القيادات 
إجبارها أو تأليب الشارع للضغط عليها 
لدفعها التخاذ قرار مــا ليس حبا يف 
الجنوب وقضيتــه وإمنا دعوته ناتجه 
واالنقضاض  الجنــوب  تدمر  ملخطط 
عليه ويحاول بشتى الطرق التأثر عىل 
الــرأي العام الداخيل لتشــكيل جبهة 
ليسهل  الجنوبية  القيادات  عىل  ضغط 
لهم تحقيــق مآرب األطــراف املغذية 
والداعمة لهذا الطرف إلفشال الخطوات 
القيادات  بها  متيض  التي  املدروســة 

الجنوبية.

شبوة / األمناء / خاص :
االخوانيــة  الســلطة  الغــت 
مبحافظة شبوة اسم الشارع الذي 
اطلق عليه أسم الشهيد اللواء ركن 
العام 2012م  سامل عيل قطن يف 
عقب استشهاده يف عملية إرهابية 

يف عدن. 
االخــوان  ســلطة  والغــت 
بن  صالح  محمــد  ومحافظهــا 
عديو اسم اللواء قطن من الشارع 
الذي  الستني  بشــارع  واستبدلته 
ميتد من نقطة الجلفوز رشق عتق 
وحتى نقطة باسويد غرب املدينة . 
ويعــد اللواء ســامل عيل قطن 
الذهبية  الســيوف  عمليــة  قائد 
عنارص  من  وتطهرهــا  أبني  يف 
انه من  القاعــدة كــام  تنظيــم 
الجنوبيني  العســكريني  القــادة 
اقتحام ســاحات  الذيــن رفضوا 
واعتصاماتهم  الجنوبيــة  الثورة 

وتجمعاتهم. 
بحزام  قطن  اللواء  واستشــهد 
ناســف 2012 فــور خروجه من 
منزلــه بعد تقدم ارهــايب ملوكبه 
ظنا منه يطلب املســاعدة وانفجر 

الحزام يف سيارته غر الواقية بعد 
الــوزراء حينها محمد  أخذ رئيس 
ســامل باسندوه ســيارته املدرعة 
خالل زيارته لعدن حســب رواية 
الناشط والكاتب السيايس الخرض 

امليرسي. 
اىل ذلك وجه أبناء الشهيد اللواء 
اىل  مفتوحا  خطابا  قطن  ســامل 
محافظ محافظة شــبوة بشــأن 
أحد  من  والدهــم  تســمية  إلغاء 
شــوارع عتق طالبــوه" بالفصل 
األشــغال  وإلزام مكتب  األمر  يف 
املعتمدة  بالتسمية  والطرق  العامة 
مسبقا وإلغاء اي تسميات جديدة 
تنتقص من اعتبار الشــهيد اللواء 
الركــن ســامل عيل قطــن الذي 
تعرفونه وتعرفه جميع محافظات 
وبسالته  بشــجاعته  الجمهورية 

وصدق نضاله".
وقال ناشطون يف تعليقات لهم 
يف التواصل االجتامعي ان االخوان 
بهذا العمل ليس له إال تفسر واحد 
إنهم يثأرون لجامعاتهم االرهابية 
الذي قام مبالحقتهم وتطهر أبني 

من فلولها بعد مثانية سنوات.

الطران الرتيك املسر 
التي متتلكه مليشيات حزب 

اإلصالح يف ابني تحمل 
قذائف هاون سقوط مبارشة 

عىل املوقع.
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المقال االخير

املشــكل العريب املريع ان العريب ال يقرأ عىل الرغم من 
أن رســالة اإلسالم فاتحته "القراءة" )أقرأ باسم ربك الذي 
خلق(، ولــو كان يقرأ لقرأ )معركة ذات السالســل( عام 
12هـ عندما أمر الخليفة أبو بكر الصديق )ريض الله عنه( 
القائد االشوس خالد بن الوليد بأن يسر إىل العراق )الذي 
كان خاضعا لفارس( وقاد خالد بن الوليد )ريض الله عنه( 
وكل من كان معه ونزلوا تجاه الفرس يف كاظمة وواجهوا 
الفرس بقيــادة هرمز وخرج منها املســلمون منترصين 
وســميت بـ "معركة السالســل" ألن الرعــب مأل قلوب 

العسكر الفرس فكبلهم هرمز بالسالسل حتى ال يهربوا.
عجبت كثرا ألمر السالســل التي اســتخدمها القادة 
الفرس ضــد جنودهم حتــى ال يهربــوا ألن الرعب من 
املسلمني كان الحافز األكرب يف قلوب الفرس )ايران اليوم( 
ويف قلوب الــروم )تركيا اليوم( وأرى أن الفرس يعربدون 
اليوم يف الخليج ويف جنوب لبنان وشامل اليمن واحتلوا 
ارخبيــل طمب الكربى وطمب الصغــرى وأبو موىس يف 
مدخل الخليج العريب وأرى تركيا تعربد اليوم يف ســوريا 
وســبق لها وأن احتلت األســكندرون السوري وال يزالون 
يعربدون اليوم يف شامل ســوريا وليبيا والصومال ويف 

املياه االقليمية اليمنية.
تلكم هي سالســل الفرس فام هي سالســل العرب؟ 
سالسل العرب تأثرها ســالب جدا عىل سكان بالد العرب 
فالقيود مكبلة للعريب فال يحق له االســتئثار بحق الرأي 
والرأي اآلخر وال يحق تطبيق ما ورد يف الكتاب والســنة 
النبوية فال يحق االنتفاع بحق الشــورى بني املسلمني .. 
وال يحق للمســلم األمر باملعروف والنهي عن املنكر .. وال 
يحق إشــاعة "الدين النصيحة"، وأال تأخــذه العزة باإلثم 
وهو املبدأ الذي حكم رجال محمد ومنها أن الخليفة العادل 
خرج يتفقــد أحوال الرعية ليال فمــّر بجانب بيت صدرت 
منه كلامت نابية خرج من فم رب البيت فأستشــاط عمر 
غضبا ودخل البيت عندما تخطى جدار البيت وخاطب رب 
البيت : ما هذا الكالم ؟ قــال رب البيت : يا عمر أنا ارتكبت 
سيئة وارتكبت أنت سيئتني : قال تعاىل :"وال تجسسوا وال 
تحسســوا وال يغتب بعضكم بعضا" و"إذا أنستم للبيوت 
فأدخلوها من أبوابها"، "أنت يا عمر تجسســت عيل وأنا 
يف بيتي ومل تدخل بيتي من الباب بل من الجدار" هز عمر 
رأسه باملوافقة عىل ما قاله الرجل وتحرك صوب باب البيت 

وفتحه وغادر إىل غر رجعة.
غابت سالسل هرمز وظهرت عندنا :ال يحق لك أن تسأل 
عن املال العام .. ال يحق لك أن تبدي رأيا ملواجهة رأي أخر .. 
السالسل تحيط بلسانك وبقلمك وبالد العرب ويف صدارتها 
هذه البالد والنافذون يف هذه البالد واملخابرات املحلية هي 
ســيدة املوقف وهي تعمل لصالح مخابرات دولية ومنها 

املوساد املنترش كاألوكسجني يف بالد العرب.
اإلرهاب يتخذ عدة أشــكال منها قــرارات مبنعك من 
الســفر أو الحركة ومنها التدخل بإعطــاء أوامر رصيحة 
بإسقاط أي حق لك ويحق لها مداهمة بيتك آخر الليل دون 
أمر من النيابــة ألنها فوق النيابة وفــوق القضاء ويحق 
لها تصفيتك جســديا بتوظيف ملتحني يرددون رصخات 
"الله اكرب" والله يعلم أنهم كاذبــون ألنهم يقتلون أفرادا 
وجامعات باملئات أو اآلالف واملخابرات عندما تتخلص منك 
برصخة اســتخبارية فهي تعطي نفسها من دفع الدية أو 

املحاسبة وهي أفضل وسيلة للتخلص من البرش.
العربية  أرأيتم سالســل هرمز وسالســل األنظمــة 
والجامعــات اإلرهابيــة التي ال عالقة لها باإلســالم وال 
بنبي الله وال رســول الله محمد بن عبدالله بن عبداملطلب 
بن هاشــم بن عبد مناف .. نبي الرحمة وصاحب فضيلة 
"خطبة حجة الوداع"، التي حملت يف ثناياها أرقى وثيقة 

حقوق إنسان حتى يومنا هذا.

جنيب محمد يابلي

معركة السالسل 
بين األمس العظيم 

والحاضر اللئيم د. �صدام عبداهلل

صورة وتعليق

الوفــاء يتجــدد.. 
تتزيــن  حرضمــوت 
ولوحــات  بأعــالم 
الشــكر  وعبــارات 

والعرفان ألبناء زايد.


