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الحويث  االنقالب  الرشعية  فاوضت  عندما 
لتبــادل األرسى مل يكن اللــواء فيصل رجب 
حــارًضا ال يف عناويــن التفــاوض وال يف 
وظهرت  التفاوض  نتائج  ذلك  أثبت  تفاصيله، 
الطرفيــة الجنوبية كســيحة إاّل يف محاربة 
الجنوب ومحاوالتها املســتميتة لخلق ثقافة 
كراهية وإشــعال احرتاب بني مناطقه فهذا 
ما تسعى إليه لكن.. )كلام أوقدوا نارا للحرب 
الزيود  فاوضــت عصبوية  لقد  الله(  أطفأها 
طائفيتها وأطلقوا رساح املعتقلني العصبويني 
من آل عيل محســن األحمر وما سمعنا بوق 
من أبــواق الطرفية أو مرياع مــن مراييعها 
استنكر ذلك أو تحرّكت له شفة بكلمة، ملاذا؟ 
وكيف تم ذلك؟ فبقاؤه أســرا  شأن ال يوجب 
عىل الطرفية أن توعز ألتباعها بتشكيل لجنة 
شــعبية ملنارصته طاملــا وآل األحمر أطلقوا 
أرساهــم فقد كان اللواء يف أســفل ســلم 

أولوياتها وال تهتم له مراييعها.
ارتفع الرصاخ منذ أيام بحجة اقتحام منزل 
اللواء رجب، وتتوج جليــا يف بيان من لجنة 
آل لحمر  منارصته، وما نرصوه حــني أطلق 
معتقليهم بل تركوه أسرا عانيا ، بيان مبثابة 
إعالن حرب مناطقيــة لكنه مل يجد ولن يجد 
آذانا صاغية من رجــال أبني الرشفاء، فاللواء 
رجب ما كان يف صدارة البيان بل يف صدارته 
بالرئيس  التقت  أبينية  وشــخصيات  مشائخ 
عيدروس الزبيدي الذي وصفهم البعض حينها 
بأنهم قلّة ال قيمة لهم وال ميثلون أبني فاتضح 
أنه كان  موجعا مهام قللوا من شأن شخوصه 
وقت انعقاده، ثــم التنديد به ومحاولة ربطه 

بافرتاء اقتحام منزل رجب.
ارتفعت أصوات عــن املداهمة ملنزله وهو 
فعل لن يرىض عنه أحد لو كان صحيحا، لكنه 
ظهر أنه شائعة كتفريخ شائعات نهب، تتكاثر 
كالفطر وتنتهــي كفقاعات هواء، فمعظمها 
افرتاءات نهب، كنهب أرضيته التي تالشــت، 
ثم اقتحام منزله فظهر أنــه تلفيق، أكد ذلك 
شــخصيات أبينية وشبوانية ، مع أن للجهات 
األمنية حق يف ظل حرب حويث وحرب إخونج 
وحرب إرهاب يف عدن فطقم وعيار 23 ليس 
سالحا شــخصيا فمن حقها إن شكت بوجود 
حركــة مريبة أو أطقم غــر معروفة الهوية 
بجوار منزله أو منزل غره فإن الواجب تقيص 
ومعرفة حقيقتها وهو من البديهيات األمنية.

يجــب التفريق بني األســر اللواء فيصل 
رجب وابن أو أبناء  فيصل رجب، فابنه طليق 
إذا أخطأ يحاسب، أما فيصل رجب فأسر يف 
سجون الحويث ومل يسلمه املجلس االنتقايل 
ولن يقلــل من منزلته بأي إجــراء، والجميع 
يعلــم من خذله حــني أرسوه ومن خذله يف 
مفاوضات تبادل األرسى وهو رمز ليس ألبني 
كام يريد البعض اســتغالله بل رمز للجنوب 
عامة ومنزلته ومنزله مصانان ولكن ال يجوز 
ألفراد من أرسته اســتغالل منزلته والزج بها 
يف لعبة الشائعات واألكاذيب املدسوسة التي 
صارت بضاعة يوميــة ال تخجل من التكرار، 
فاحرتام منزلته واجب عــىل أرسته أوال بأن 
ال يجعلوهــا مادة يف صنــع ثقافة كراهية 
جنوبية جنوبية، فذلك نهج مشني لن يرىض 

اللواء عنه أبدا.

كتابات

إن املتابع باهتــامم وتدقيق وإمعان ملا 
يقوم به الرئيس القائــد عيدروس الزبيدي 
- رئيس املجلس االنتقــايل الجنويب القائد 
االعىل للقــوات املســلحة الجنوبية - من 
أعامل وبرامــج ومهام وخطــوات ثورية 
قرارات وتوجيهات  يومية وما يصدرها من 
منذ  وهامة  مكثفــة  لقاءات  من  ويعقدها 
عودته من الخارج إىل أرض الوطن الجنوب، 
يلمس ويشاهد ويستنتج بأن الرئيس القائد 
عيدروس الزبيدي دشن مرحلة عمل نضالية 
تلبي  جديدة مختلفة عن سابقاتها، مرحلة 
يف  الجنوب  ورضورات  ومتطلبات  حاجات 
املعاين  باألفعال  الراهنة، مرتجــام  املرحلة 
الحقيقية للعرب والدروس والتجارب السابقة 
لثورتنــا، مســتلهام يف برامجه وخططه 
الحالية  املرحلــة  يف  وإجراءاته  وأعاملــه 
النتائج والثامر التي أفرزتها زيارته األخرة 

من  الكثر  إىل 
الــدول العربية 
وما  والعامليــة 
هذه  حققتــه 
مــن  الزيــارة 
كبرة  نجاحات 
القضية  نقلت 
إىل  الجنوبيــة 
أهــم  وضــع 
مام  وأفضــل 
عليــه  كانــت 
وهيئت  سابقا 
الظروف  لهــا 

لبلوغ الهدف املصري الجنويب. 
املكثفة  واألعامل  النشاطات  خالل  ومن 
التــي ينفذها وكذا القــرارات النوعية التي 
يصدرها الرئيس القائــد عيدروس الزبيدي 
يتضح جليا بأن الرئيس يوجه من خالل ذلك 
عدة رسائل هامة  جدا إىل الرأي العام املحيل 
واإلقليمي والدويل، رسائل ذات أهمية بالغة 
مخاطبا الجميع عمليا بأن شــعب الجنوب 
بقيادة املجلس االنتقايل الجنويب برئاســة 

ناضل  قد  الزبيدي،  عيــدروس  الركن  اللواء 
الكفاية  طويال وضحى كثرا وصرب ما فيه 
وتحمل ما ال يقبل به أي شعب آخر، ووضح 

قضيته لكل الجهات املعنية يف العامل. 
ويف ضوء كل ذلك فإن شــعب الجنوب 
اليوم ماض إىل األمام بكل قوة الســتكامل 
التي مــا زالت واقعة  تحرير بقية مناطقه 
تحت احتالل املليشيات اإلخونجية والحوثية 
اليمنية اإلرهابيــة املتطرفة، وأن الجنوبيني 
عازمون عىل استعادة دولتهم حرة مستقلة 
قيــود مســتعينني  أو  أي رشوط  بــدون 
بربهم ومســتمدين قوة مرشوعية ذلك من 
حقهــم بوطنهم الجنــوب ومعتمدين عىل 
التفافهم حول بعضهــم البعض وعىل قوة 
الصلب  إرادتهم  وإرصارهم وثبات موقفهم 
صعوبة  مدركــني  الســخية  وتضحياتهم 
املرحلة التــي تتطلب إســهام كل جنويب، 
واضعني يف االعتبــار متطلبات مواجهتها 
وتجاوز صعوباتهــا وكيفية االنتصار عىل 
أعدائهم فيها وضامن استعادة دولتهم قوال 
وفعال ولن يرتاجعوا عن هدفهم ألي ســبب 

كان.

 مل ينكروا عىل أنفســهم مهانة تقدمهم 
صفوف جيــش املعتدين يف حرب 94م لغزوا 
واحتــالل وطنهــم الجنوب، وأنهــم كانوا 
أحذيــة عبور أولئك الطغــاة الذين عاثوا يف 
الجنــوب فســادا ونهبا وقتال ، بــل ازدادوا 
بتلك النعولية مدحا وثنــاء لعفاش ونظامه 
وعساكره ، وكانوا هم أدواته املهينة املدعوس 
عليها يف تدمر محافظاتهم باســم إرهاب 
القاعدة وداعش ، وُقتل من قتل من أبناء تلك 
املحافظات وتهجــر وترشيد أرس عن بكرة 
أبيها من قراهم إىل محافظة عدن يفرتشون 

املدارس مأوى لهم.
إىل اليــوم ومل يتعظوا بعد مام نالهم من 
الذل واإلهانة التي أوقعهم فيها نظام عفاش 
، والســر فيهم يف عبودية تنفيــذ أوامره 
التدمرية ضد الجنــوب ومحافظاتهم ، وما 
الذين كانوا باألمس أحذية  زالوا هم أنفسهم 

عفاش  نظــام 
إىل  العبور  يف 
الجنوب  احتالل 
أحذية  اليوم  هم 
للعبور  اإلخوان 
أخــرى  مــرة 
الحتالل الجنوب 
الفرق  وتدمره، 
كانــوا  أنهــم 
باألمــس مــع 
وضد  عفــاش 
ولكن  اإلصالح 
اليوم ضد طارق 
ومــع  عفــاش 

اإلصالح.
وقراهم  ومناطقهم  محافظاتهــم  أبناء 
يعرفون أشد املعرفة مدى خيانتهم وعاملتهم 
وخطرهــم عليهم وعــىل أمن واســتقرار 
الجنــوب ومحافظاتهــم ومديرياتهم، لهذا 
نراهــم ونجدهم أشــد متســكا باالنتقايل 
الجنويب ومرشوعه التحرري يف اســتعادة 
دولة الجنوب ، وأكرث دعام للقوات املســلحة 

الجنوبيــة املتواجدة يف أبــني ، هذا التعزيز 
الشعبي لالنتقايل الجنويب والقوات املسلحة 
الجنوبيــة يف أبني ضد تجمهر ميليشــيات 
اإلخوان املتواجدة يف شــبوة وعىل مشارف 
أبني الذين كانوا وما زالوا إىل جانب االنتقايل 
والجيش الجنويب يشكلون حصنا منيعا ضد 
تلك امليليشــيات املعتدية مــن دخول أبني ثم 
عدن والســيطرة عليها ، قــد أغاض حفيظة 
تلك الثلة املســتهوية أن تكون اليوم هي نعال 
العبور إىل الجنوب باسم رشعية اإلخوان كام 
كانت باألمس هي نفسها نعال رشعية عفاش 
، لتندفــع وبدون أدىن شــعور بالخجل إىل 
إرهابية  أعامل  لتنفيذ  التخطيط  املشاركة يف 
ضد أفراد القوات املسلحة الجنوبية ومنارصة 
تلك األعامل اإلجرامية وخلق األعذار لتربيرها 
والتي كان آخرها عمليــة زنجبار االنتحارية 
التي راح ضحيتها عدد من الشهداء الجنوبيني 

وعدد من الجرحى .
والتســامح  التصالح  أيــادي  إليهم  مند 
الســتعادة وطن، فيأبون إال أن يكونوا أحذية 

للمعتدين.

منــذ أن تحرر الجنوب مــن هيمنة دعاة 
األصل والفرع عام 2015م، انتهى مفعول هذا 
األمر الذي كانوا يرصون عليه وباســتامتة، 
ومل يعد ذلك الفــرع فرعا  حني أطلقوا عليه 
وأصبــح الجنوب حــرا كرميــا رغم بعض 

السلبيات والنواقص.
لن يكون  ليــس كاألمس وغــدا  واليوم 
كالذي يليه فاألمور تتغر وتتبدل، وهذه سنة 

الله يف خلقه.
من حــق الجنوبيــني - كــام هو حق 
لكل الشــعوب املحبة املقهــورة التي ترفض 
الواقع الذي حاول ويحــاول أصحاب املراكز 

العاليــة وتجار 
ســية  لسيا ا
أن  والحــروب 
عليهم  يفرضوه 
- أن يتخلصــوا 
التبعيــة  مــن 
د  ســتعبا ال ا و
وســائل  وبكل 
مــة  و ملقا ا
أو  الســلمية 
ألن  غرهــا، 
الحرة  الحيــاة 
ميــة  لكر ا
يقدم  أن  تستحق 

من أجلها التضحيات.
التي  وبالفطرة  تدرك،  الحية  والشــعوب 
خلق الله النــاس عليهــا، أن ال الهيمنة وال 

الغطرسة تخلق االســتقرار وال تخلق الحب 
والوئام بــني الناس بل إن مــا يجعل الناس 
ســعداء يف واقع الحياة هــو النظام العادل 
أي  دون  وحريتهم  حقوقهــم  مينحهم  الذي 

انتقاص ويف جميع جوانب حياتهم.
ولكن الذي يدوم طويــال ويجعل العالقة 
القيادة وشعبها متجانسة ويجعل كذلك  بني 
االحرتام بني الدول املتجاورة أقرب إىل بعضها 
بينها  فيام  املشرتكة  املصالح  ويجعل  البعض 
متينة ومبنية عىل قاعــدة  االحرتام املتبادل 
ويعطي كل دولــة أو إقليم الحرية يف تنظيم 
أو  حياته بنفســه دون أي وصاية مشيخية 
دينيــة أو غرها ألنها تدوم وال يدوم إال الحق 
الشــعوب  املتبادل بني كل  والعدل واالحرتام 
والدول املتجاورة واملختلفة حتى يف عقيدتها 

ونظامها السيايس واالجتامعي.

الجنوب يف مرحلة ما بعد عودة الرئيس القائد من مهمته الخارجية

ما زالوا أحذية يعبر عليها املعتدون

واقع اليوم يؤكد أن حكاية األصل والفرع قد انتهت

عبدالكرمي النعوي 

عادل العبيدي 

عبداهلل سالم الديواني

صالح علي الدويل باراس

ال تعرضوا األسير الوطني 
فيصل رجب في سوق االفتراء


