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الفت الدبعي أشجع وأصدق من الشيخ حميد
عبداهلل سالم الديواني
يف صحيفة "عدن الغد" ليوم االثنني
الفائــت اطلــع القراء عــى تغريدتني
متضادتــن االوىل للكاتب الفت الدبعي
واالخرى للشيخ حميد  ،فتغريدة الشيخ
حميد تطالب الرئيــس بالبعيد اآليت من
الصــن وتغريــدة بنت الفــاح تطالب
بتحريــك الجيــش القريــب القابع يف
سيئون لدعم ابناء مأرب قبل فوات األوان.
بنت الدبعي كانت صادقة وشــجاعة
وطالبت الرئيس والنائــب ووزير الدفاع
برسعة تحريك الجــزء األكرب من القوات
املدربــة واملحرتفة والتي متلك الســاح

و ا لحد يــث
واملتواجــدة يف
سيئون وعددها
اكرث من  7الوية
مدرعــة للوقوف
مع ابطال مأرب
من ابناء القبائل
والجيــش الذي
يقدمــون التضحيات وبشــجاعة نادرة
مع بزوغ كل يوم وحميد يطالب الرئيس
بإسترياد الســاح الحديث واملتطور من
الصني البعيدة وكأنهــا قرب قراهم يف
عمران وينطبق عىل كالمه املثل الشعبي
القائل  :ما ينبت العلف اال قد مات الحامر.
بالله عليكم من أشــجع واصدق بنت

الدبعي ام ابن الشيخ ؟..
يا ابناء املشــائخ واملسؤولني اجعلوا
قليال من الحياء يف انفسكم ومع شعبكم
ومن ثــم مع الله ان كنتم تحبون وطنكم
وتعالــوا إىل قلب املعركة انتم واملئات من
ابنائكم واقاربكم الــذي هربتموهم إىل
بلدان الخارج للدراســة والعمل واللجوء
ليعيشــوا براحــة تامة وابناء الشــعب
البسطاء والذي ال تصلهم رواتبهم ألشهر
وهم يقاتلــون ويقتلون يف قلب املعركة
مــع كل يوم يبــزغ وامــا الترصيحات
الجوفاء فلن تحقق نرص أو توقف زحف
الحويث بإتجاه مأرب وغريها من مناطق
اليمن.

متملقون جنوبيون؟!
عالء عادل حنش
املنافقون يف الوطن درجات ،واملنافقون
الجنوبيــون الذيــن هرولوا لدعم ميليشــيا
اإلخوان يف محافظة مــأرب اليمنية (مال ًيا،
وغذائ ًيا ،وغريها) بدعوى القتال ضد ميليشيا
الحويث هم أفظع درجات النفاق والتملق.
عندما إلتزمنا الصمت طيلة الفرتة املاضية
تجاه ترصفات البعض ممن هم محســوبني

عــى الجنوب كان
ذلــك مــن وازع
"الحفــاظ عــى
اللحمة الجنوبية"،
غري أنــه اآلن وقد
تبني الخيط األبيض
من األسود ،فهؤلئك
ال عالقــة لهــم
بالجنــوب ال مــن
قريب وال من بعيد ،وسنقف ضدهم بكل قوة،
ولن تكــون لهم أي كلمة مقبولة يف الجنوب

ً
إطالقا ،ومهام كانت.
بالله كيف يحدث هذا؟!
تدعمون جيش اإلخوان مبــأرب اليمنية،
وجيش اإلخوان يحشــد بشــقرة الجنوبية،
وينترش يف سيئون الجنوبية.
الحمد لله انكم انكشــفتم اليوم ،وبانت
حقيقة البعض.
ريا ..تأكــدوا أنجبهات الرشف والعزة
أخ ً
يف (الضالع وكــرش والصبيحة ومكرياس)
الجنوبيــات ،أقرب بكثري مــن جبهة (مأرب
اليمنية)؟!

االنتقالي  ..الصخرة التي ستتحطم عليها كل املؤامرات
جمال احملرابي
املجلس االنتقايل الجنويب هو الصخرة
التي تحطمت امامها مؤامرات كل األعداء
ويعترب سفينة النجاة التي ترسوا بنا نحو
بر األمان والهدف املنشود .
وليعي كل ابناء الجنوب وحتى اللذين
يقفــون بصف االعداء أن الشــال بكل
اطيافهم وأحزابهم وكياناتهم فجميعهم
متفقون عىل الجنوب انه غنيمه واحتالله
مقدس عندهم ويحاولون ان يســقطون
املجلس االنتقايل الجنويب بكل الوسائل
والطرق وإذا اســقطوا املجلس االنتقايل
اســقطونا جميعا وهــذا هدفهم  ..فقد
حاولوا عسكريا اسقاط املجلس االنتقايل
وفشلوا وحاولوا سياسيا وفشلوا ..
وهــذه املعادلة التــي يراهنون عليها
وهي اسقاط املجلس االنتقايل الجنويب
وإذا نجحوا بذلك انترصوا وهذا يعني لهم

سقوطنا جميع ًا
يف الجنــوب ..
فالوقــوف يف
صــف املجلــس
ا ال نتقــا يل
الجنــويب يعــد
اليوم احد الركائز
الوطنيــة املهمة
التي نصــل بها
جميعا اىل بر األمان  ..والتفريط باملجلس
االنتقايل الجنويب اليــوم وكن العدا له
 ..يعني الوقوف بصــف العدو وال يشء
غري ذلك ...فمهــا عصفت بنا الظروف
يف هذه املرحلة التي نقرتب من الوصول
اىل شــاطئ النجاة ومهام وتكالب علينا
األعداء ومارســوا فينا سياسة التجويع
وقطعــوا الرواتــب والخدمــات وزادوا
بتعذيبنــا لرتكيعنا وتفننــوا بذلك  ..لن
نتخىل عن املجلــس االنتقايل الجنويب
ومهام قرص املجلس االنتقايل الجنويب
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يف هــذه املرحلة تجاه معيشــتنا وترك
السياســة تنهش فينا  ..ايضا لن نتخىل
عن املجلس االنتقايل الجنويب  ..فسيظل
وســيبقى املجلس االنتقــايل الجنويب
طوق النجاة لنا جميعا ..وسيظل الصخرة
الصامء التي تتحطم عىل اركانها دسائس
ومؤامرات األعداء .
وبقيــام وإعالن املجلــس االنتقايل
الجنويب تشكل الحامل السيايس للقضية
الجنوبية بقيادة الرئيس القائد عيدروس
الزُبيــدي الذي مييض قدمــ ًا يف هدفه
الســتعادة دولة الجنوب كاملة السيادة
بحدودهــا املتعارف دولي ًا مــا قبل عام
1990م .
وعىل العامل اجمع أن يعرف اليوم أنه ال
سالم إال مبراعاة مطالب وتطلعات شعب
الجنوب لكونــه صاحب الحق يف تقرير
مصريه الــذي يرتضيه لذاتــه .وليعرف
الجميع أن الســام مرهون باســتقالل
الجنوب.

من أوصل الجنوب إلى هكذا
أحوال ؟
ماجد الطاهري
األمر ال يحتاج إىل خرباء ومحللني سياسيني
كام ال يتطلب منا إىل إثباتات وبراهني فالواقع
عىل األرض خري شاهد ملن كان عىل بصري ٍة من
أمره ..
فمن خالل مجريات األحــداث األخرية يف
الجنوب وما تخلل املشهد العام من مامرسات
عبثية تســتهدف وحدة الصف والكلمة لشعب
الجنوب اىل جانب اســتهداف اإلنسان بشتى
أساليب الرتكيع ووسائل اإلذالل وبحرمانه من
أبسط حقوقه األساسية من أجل حياة كرمية
كبقية شعوب العامل...
وملعرفة من يتحمل املســؤولية الكاملة عن
كل ما سبق دعونا نعمل مقارنة بسيطة حول
مغالطات دول التحالــف ومعاملتها لرشكائها
يف الداخل معاملــة أوالد الخالة ،فتار ًة تغدق
بدعمها الســخي هنــأ وفجــأ ًة تتخىل عنه
وتحارصه بالعديد من الطرق واألساليب وتويل
قبلتها نحو طرف ســيايس لتقدم له العطاء
والدعم وهكذا..
بالنســبة للجنوب الذي أنجز الوعد وحقق
النرص مبكر ًا بفضــل الله  ،اليوم ميارس عليه
حــرب اذالل وتركيع وقطــع مرتبات وحصار
اقتصادي وتــردي خدمايت متعمــد من قبل
التحالف ليــس إال بهدف انتزاع الثقة وشــق
الصــف وخلق حالــة من الســخط العام يف
الشــارع الجنويب ضد الجميــع  ،ليك يصل
األمر بفقدان الثقة بني شعب الجنوب وقيادته
السياسية ..
وللمقارنة أكــر نرضب لكم مثا ًال من واقع
حال ثالثة عســكر أحدهم يقاتل الحويث يف
الســاحل الغريب يستلم من التحالف جميع ما
يلزمه من حقوق ومرتب شــهري غري منقطع
 ،وعســكري آخر يف جبهة مارب كذلك يستلم
حقوقه ومرتبات مغرية وامتيازات شــهرية
 ،وعســكري ثالث يف جبهات الجنوب يحرم
من راتبه مثانية اشهر متتالية وميارس بحقه
شــتى مامرسات التعســف واإلهامل املتعمد
ألبسط حقوقه ..
هــؤالء العســكر الثالثــة جميعهم قوات
مشــاركة مع دول التحالــف يف الحرب عىل
الحويث وجميع اســائهم ترفع شــهري ًا اىل
قيادة التحالــف فلامذا تقــوم دول التحالف
برصف مرتبات عسكري وتحرم عسكري آخر ؟
ً
بداية واضح وضوح الشمس
األمر كام قلنا
يف كبد السامء دول التحالف ال تتعامل بصدق
النوايا واإلخالص والوفاء مــع ابناء الجنوب
وقيادته السياســية  ،وما هــذه الحرب وهذا
الحصار املتعمد عىل شــعب الجنوب إال شاهد
ودليل عــى األفعال وخبث النوايــا  ،وها قد
بــدأت أوىل نتائج الحصــار تظهر من خالل
الغليان الشــعبي والدعوة للخروج مبظاهرات
شــعبية وثورة جياع يف العاصمة عدن لتعم
الفوىض ويخرج الوضع عن السيطرة ثم بعد
ذلك نســتجدي دول التحالــف التدخل العاجل
النتشــالنا من ذلك الوضع املرتدي ونقدم لهم
مزيد من التنازالت ....
هذه هي السياســية االســتغاللية القذرة
والتي ال وجه لهــا وال يقيدها خلق أو يردعها
دين ،بعد أن تتجرد من إنسانيتها..
ومن هُ نأ عىل قيادتنا السياسية يف الجنوب
تحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه شعبها وذلك
باتخــاذ قرارات أكرث جرأة وقــوة ضد كل من
يحاول التآمر عىل قضية شعب ومنجزات نرص
صنعه األحرار ودفع مقابلــه فاتورة باهظة
الثمــن مبخاض طويل من الكفــاح والنضال
وتضحيات بدماء شهدائنا األبطال.

