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التحركات  السياسية االخرية يف املنطقة وحواليها 
نشطة اىل درجة انها االكرث نشــاطا منذ بداية الحرب 
،  جريفيــث يف ايــران،  وايــران تشــرتط االعرتاف 
بحكومة االمر الواقع يف صنعاء بعد ســت ســنوات 
حرب،   واملبعوث االمرييك ووزير الخارجية السعودي 
يف عامن  حيــث يتواجد محمد عبدالســام ،  وقيادة 
االنتقايل ووزير خارجية حكومة املناصفة يف ابوظبي 
،  والحــويث يتقدم باتجاه  مارب املدينــة ،  والتحالف 
واالخوان يستميتون عىل ابوابها ،  وامريكا وبالتزامن 
مــع تحركها للعودة اىل  اتفاق الربنامج النووي االيران  
تلقي قرار تصنيف الحوثيني كمنظمة ارهابية خارجية 
،  ويف الــرق يجري الحديث عن عــدم واقعية القرار 
٢٢١٦  وعن عــدم واقعية املرجعيــات الثاث  وقوى 
النفــوذ اليمنية تحرك ذيلوهــا يف الجنوب،  وطائرات 
الحويث املســرية تنشــط ثم تختفي وفقا ملا تقتضيه 
الحركة السياسية ، ومختلف املنتجني واملصدرين لساح 
متتنع عن تصديره لــدول التحالف ،  وترسيبات الرؤى 
للقادم تنزل عىل استحيا،  لجس النبض وردود الفعل  و 
صنعاء تستمر يف سكونها تنتظر االيت، ويف عدن تكاد 
الحياة ان تتجمد  حيث تجمد البنك املركزي بعد الفضائح 
التي كشفها تقرير الخرباء الدوليني البارزين  والفساد 
الكبري يف التعامل مع الوديعة السعودية والتاعب يف 
استرياد الوقود وتقوقع حكومة املناصفة يف معاشيق 
او نومها نومة اهل الكهف  فلم تسمعنا برنامج لها قد 
انجزته وال مؤرشات مليزانيــة واقعية قد طورتها فهي 
رمبا  ال تدري من اين تبدا وماذا ســتفعل او انها تدرك  
االحتياجات لكنها ال تســتطع قولبتها وتطويرها اىل 
سياســات وبرامج عملية ،  وجو عدن بدا يف السخونة 
واالرتفــاع التدريجي ليصل اىل اقىص مداه يف الصيف 
القادم ومنشآت الكهرباء او مكوناتها يف حالة تدهور 
وال يتوقع دخول كهرباء املسيلة  يف الصيف القادم اىل 
شبكة مهرتئة ،  وهناك نشــاط جاد  من قبل محافظ 
عدن الذي ترك لوحده يف الســاحة وتاشــت الوعود 
له بالدعم واملســاندة النتشــال وضع عدن بل مازالت 
الحكومة تشفط موارد عدن املنكوبة ،  والخايا النامئة 
السياسية واالرهابية والباطجية تحركت مستفيدة من 
هذا الوضع متخفية بني النازحني   وخصوصا الساكنني 
منهم يف فلل وشقق يف االحياء الراقية يف عدن فامين 
عسكر وســليامن الزاميك يزعزعون الوضع يف عدن 
والقاعدة واملعييل يحشدون  يف وديان العرقوب ،وبن 
عديو يشق ويسفلت الطريق عرب العبيات حقول شبوة 
ومأرب والجميع با راتب واالســعار تشتعل و العملة 
تتدهــور .. واملواطن يحرتق من ذلــك..،  وبالنظر اىل 
املشاريع القدمية والحديثة املعلنة منها واملرسب و التي  
مازالت  تحت الطاولة ، نجدهــا تتناقض بل  تتضارب  
ويف مجملها غري جادة يف معالجة جذور املشاكل  بل 
تعالج النتائج وليس االسباب  من اتفاق استوكهومل اىل  
مبادرة الحويث اىل اتفاق الرياض اىل االعان املشــرتك 
اىل ترسيبات اخرى امريكية واممية وترسيبات خليجية  
اضافة اىل املشاريع القدمية املعروفة للجميع جميعها 
لاســف بعيده عن جذور مشــاكل املنطقة وطبيعتها 
ومتطلباتها ومستقبلها و ادارتها ادارة رشيدة.  واالهم 
االنتقايل  املجلس  الذي يحملــه  الجنويب  هو املروع 
الجنويب  الذي يتطلب اىل وضعه يف اطار الغالب العام 
لازمة اليمنية ليكون جوهر الرؤبة الجنوبية لحل هذه 
االزمة والتي نفتقدها حتى اليوم  لنســهم مع االقليم 
والعامل  بل وتبصريهم بحقيقة املشــكات الجوهرية 
ونضع حل قضيتنا يف اطــار الحلول الكاملة للمنطقة 
طاملا ونحن ذاهبني اىل عملية سياســية واحدة تعالج 
املشــكلة اليمنية ،  وتعطي تحليل دقيق للواقع باعتبار 
ان خارطة القوى السياسية عىل االرض اليوم قد تغريت 
واصبح واضحا ان  الجنوبيني هم  من حقق انتصارات 
يف هذه الحرب برغم التضحيات الجســام  ولهم الحق  
وعندهم القدرة  عىل  اســتعادة سيادتهم عىل ارضهم 
وبناء دولتهم  الجنوبية املســتقلة ذات الســيادة  عىل 

حدود ما قبل ٢٢ مايو ٩٠ م.

كتابات

كلنــا نعلم بــأن جميع الضبــاط والصف 
والجنود الجنوبيني املرابطني يف كافة جبهات 
اثبتوا للما والئهم  الرف والعزة والكرامة قد 
وحبهــم واخاصهــم للوطــن ))الجنوب(( 
ووفائهم ملن سبقوهم يف الشهادة من رفاقهم 
من أجل الجنوب لقول الله تعاىل ))فمنهم من 
قىض نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلو تبديا(( 
نعــم أثبتوا أولئــك األبطال مســتوى وعيهم 
الوطني الصــادق وتجردهم عن األنانية وحب 
املناطقية والقبلية  النزعات  الذات وتربئهم من 
النتنة وحلــوا محلها الهوية واالنتامء للجنوب 
كل الجنوب من املهرة  رشقًا إىل باب املندب غربًا 
فتحية ألولئك األبطال الصامدين صمود الجبال 
يف جبهات الرف والعزة والكرامة واملنقطعة 
رواتبهم ألشــهر عديدة وأرسهم تعاين العوز 
والفاقة وصعوبة العيش وقســاوة الحياة أيام 

وشهور وال حياة ملن 
من  وهناك  تنــادي 
وأرسهم  يعيشــون 
يف ترف العيش عىل 
وباسمهم  حسابهم 
وال يتأملون ملعاناتهم 
األنــذال  أولئــك 
إال  الرجال  أشــباه 
األســاليب  تلكم  أن 
الدنيئة الرامية إىل تحطيــم معنوياتهم وترك 
واجباتهم قد فشــلت فشــًا ذريعًا أمام وعي 
وصمود أولئك العسكريني الجنوبيني املربطني 
يف جميــع جبهات الرف والعــزة والكرامة 
وهو ما سيســجله التاريخ بأحــرف من نور 
ألولئــك األبطال ولعنة عــىل املتأمرين عليهم 
الذي  الجنويب  لشــعبنا  فهنيئًا  وأمواتًا  أحياء 
انجب أولئك األبطال ففيهــم وبهم ومبن هم 
أمثالهم ســيتحقق النرص لشــعبنا الجنويب 
الحرة وكاملة  الجنوبية  دولته  باستعادة  األيب 
الســيادة عىل كامل تــراب أرض الجنوب من 

املهرة رشقًا إىل باب املندب غربًا وبشأن رصف 
الرواتــب املوقوفة فطاملــا والثلث املعطل يف 
املناصفة هو من يعرقل رصف رواتب  حكومة 

العسكريني الجنوبيني .
فأنني ومن خال هذا املقال أناشــد قيادة 
التحالــف العــريب املمثلة باململكــة العربية 
السعودية الشقيقة بالوقوف إىل جانب هؤالء 
األبطال كام وقفــوا مع قيادة التحالف العريب 
ومازالوا يف مواجهــة املد الفاريس يف اليمن 
العربية عمومــًا وذلك برصف كامل  واملنطقة 
مســتحقاتهم من رواتبهم الشهرية املوقوفة 
لعدت أشهر لكون من حاربوهم بوقف رواتبهم 
هم من حاربوا قيادة التحالف العريب ومازالوا 
حتى يومنا هذا وهم يعلمــون ذلك جيدًا مامل 
فأنه يجــب عىل قيــادة املجلــس االنتقايل 
الجنويب البسط عىل كافة املرافق اإليرادية يف 
عدن وتسخري كافة إيرادتها لرصف مستحقات 
املوقوفة رواتبهم ممن أســلفنا ذكرهم وعىل 
قول املثل الشــعبي - أخر العاج اليك- ودمتم 
ودام الجنوب بخري والله عىل ما نقول شهيد،،،

ليس كافيا ان  يلعب إعام وإشاعات اإلخوان 
باملتناقضــات لكتم اي صــوت ينتقد ادارتهم 
ملعارك مــارب والتغطية بان الوقوف مع مأرب 
اليوم هــو واجب املرحلــة واي قلم او صوت 
االخوانية فهو  العزف  يغرد خارج ســمفونية 
اما حويث او عميل ومعركة مارب معركة الدين 
... معركة الكرامــة ..معركة الحرية يخوضها 
تكرره  مام  ....الخ  الوطنــي  والجيش  القبائل 

اسطواناتهم.
الوضع العســكري يف مــارب ال يتطابق 
فيه االعام التعبــوي مع الحقائق عىل االرض 
فاملدينة تتعــرض للهجوم وهــي يف موقف 
الدفــاع ومل تحقق اي اخرتاقــات مؤكدة فا 
يكفي ان يغردون *انه مل يكن مكان لشــعان 
اال جوار الشدادي وان قادتنا يقودون فريحلون 
فيأيت مــن خلفهم مــن يكمل املهمــة فهذا 
الخطاب ايضا موجود عند الطرف بل يقّدم من 
القتىل اضعاف حسب مصادر االخوان انفسهم 

ومل تلن له قناة.
نقرا عــن انتصــارات للجيــش والقبائل 
السامء  واالنتصارات ليســت كائنا معلقا يف 
بل تتجســد احداثيات عــىل االرض فالجزيرة 
مبــارش االن اليوم ٢7 فربايــر يف تغريدة لها 

مثبتــة يف موقعها 
تقــول ان الحكومة 
تناشــد  اليمنيــة 
الــدويل  املجتمــع 
املتحــدة  واالمــم 
الضغط  مامرســة 
الحوثيــني  عــىل 
هجامتهم  لوقــف 

عىل مارب*
ماذا يعني ذلك ؟

للتضليل  التخديــرات االخوانية  يف اقىص 
عىل ما يجــري يقولــون: ان الحوثة ياقون 

مصارعهم باملئات
وهذا مؤرش نرص لهم فاملعلوم ان من يكون 

اكرث صربا عىل املوت هو من يحقق النرص :
ثلِها َسَقيناُهُم َكأسًا َسَقونا مِبِ
ُهم كاُنوا َعىل امَلوِت أصرَبا َوَلِكنَّ

بينام  وعقائديا  عســكريا  مؤهل  الحويث 
الطــرف االخر مل يكــن تأهيلهــم يف نفس 
مستوى عدوهم طيلة ســنوات الحرب فزيود 
االصــاح اليختلفون عن زيــود الحوثة لدى 
املقاتــل يف جيش الرعية وال قبييل مأرب او 
مراد الــذي نهض دفاعا عن عرضه وبلده ليس 
يجعلونه  الذي  االخــواين  التمكني  عن  دفاعا 
شيئا واحدا يف مارب وال يدافعون عن مروع 

زيود االصاح املهيمنني عىل مارب
لكنهــا يف االخري مقاومــة قبائل التصل 

نفس مســتوى مواجهة الجيــوش وال حتى 
املليشــيات املنظمة والقبيلة ال تتحمل االثخان 

يف القتل وهذه حقيقة يراهن عليها الحويث .
 الحوثيــون يرمــون بثقلهــم يف معركة 
مــأرب وهي قضيــة يكونــون او ال يكونون 
البرية من تجارب  وسيستلهمون االنســاق 
ايران ووقودهــا الفقراء املعبني عقائديا دفاعًا 
عن الحسني ، وعينهم عىل مارب اما مليشيات 
االخوان وجيشهم فان عيونها عىل حرضموت 
وشــبوة وعدن ويشــهرون ســيف التخوين 
والتكفري لكل من قال ماهكذا تورد االبل ياسعد.
 إذا مل يحشد الرئيس هادي قواته العسكرية 
من مناطق *سبات الضب او املتحفزة الحتال 
عدن يف شــبوة وشــقرة وحرضموت ويبدا 
عمليــا يف تنفيذ اتفاق الرياض بالحشــد اىل 
مارب فا جنويب دفع الدم ضد الحويث يرىض 
باجتياح مأرب وغريها جبهات الشــامل ولكن 
اخرجوا قواتكم العسكرية الشاملية وفق تنفيذ 
إتفاق الرياض اىل مارب امــا اذهبوا ودافعوا 
ياجنوبيون عن مارب واهل مارب وبقية الغزاة 
يف مناطق الجنوب القتحــام عدن فهذه قمة 

السذاجة.
املغردين  بتغريــدات  مــارب  تنتــرص  لن 
التي الميكن  فالحقيقة  املفســبكني  وفسبكة 
االلتفاف عليها ان الوقت يف مارب من دم ولن 
تغري املعادلة فيه الحروب النفسية التي يجيدها 

االخوان.

املفتوح( ٢4 مارس  االعتصام  اعان  يوم   (
٢٠٠7 -٢٠٢١م هذا اليوم الــذي قلب املعادلة 
وكان اول ثوره ســلميه ســبقت ما يســمى  
بالربيع  العريب، ومنــه ومن مخيم االعتصام 

متت  الدعوة ليوم 7-7-٢٠٠7 م .
وحتى ٢4 مــارس ٢٠٢١م مل يتبقى اال اقل 
من شهر يوم كرسنا فيه حاجز الصمت وانتهاء 

واىل االبد حاجز الخوف .
املناســبة ســنكرس الصمت من  يف هذه 
جديد ســنوضح حجم االخرتاق وسبب التعرث 
رغــم  االنتصارات العظيمة التي تحققت  كون 
البعض اليــدرك اين كنا لقــد اخرجنا القضية 

انقاض  تحــت  من 
ووضعناها  االرض  
الشمس   ضوء  تحت 

وحتام سننترص .
خطاب  سنقدم 
ونصحــح  جديــد 
ونحدد  االعوجــاج 
اماكــن  الخلل  يوم 
٢4 مارس القادم  ان 

شاء الله .
ان من مميزات ثورة ٢4 مارس ٢٠٠7 م

- ثوره اعتمدت النضال السلمي
- تجنبت استخدام القوة

- ابتعدت عن االحــزاب وتأثرياتها  وكانت 
خارج عن املألوف.

الحرب  تجنبــوا  عســكريون  قادتهــا   -

واستخدموا النضال السلمي
- ثوره ســبقت الربيع العريب فهي تختلف 

عليه بالتوقيت واالهداف
- مل تكن مدعومة وال موجهه من الخارج

- مل تســتند عىل فيصل عسكري او فريق 
حكومي او حــزب او جامعة هي ثورة فاجأت 

الجميع وكانت خارج التوقعات
- مل يهدف قادتها للســلطة او املال، وهذا 
ما اثبتته االيام اذآ هي الثورة النقية املعربة عن 

ارادة الشعب
- اخرجــت املعارضة  من الغرف املغلقة اىل 

الشوارع العامة
- جاهرت مبطالبها

- رفعت علم الجنوب، ورفعت سقف املطالب 
االستقال واســتعادة الدولة وحددت االهداف 

واملبادئ وانها لثوره حتى النرص .

تحية ألولئك األبطال الصامدين

يف مأرب ..الوقت من دم

الشرارة  األولى للحراك السلمي التحرري الجنوبي

محمد سعيد الزعبلي 

صالح الدويل باراس

د. عبده املعطري

نصر هرهره 

قراءة في المشهد السياسي 


