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كتابات

كلنا نــدرك جيدا أن محافظة شــبوة 
واقعة تحت ســيطرة  زالت  ما  الجنوبية 
قوى االحتالل اإلخونجي اليمني اإلرهايب 
املتطــرف، ومواطنــو شــبوة األصيلة 
يتعرضــون لكافة املامرســات القمعية 
اإلجرامية، كالقتــل والتعذيب واالعتقال 
والرتهيب والتهديد والوعيد؛ سعيا لثنيهم 
عــن نضالهم املــروع الهــادف لطرد 
االحتــالل اإلخونجي واســتعادة الدولة 
الجنوبية، ومن ضمن خطواتهم النضالية 

أبناء  أقــر  فقد 
شبوه املناضلون 
ن  بيــو لجنو ا
األبطــال القيام 
ت  ا هــر مبظا
يف  ســلمية 
مديريات  عموم 
تعبريا  املحافظة 
عــن رفضهــم 
قــوات  لبقــاء 
اليمني يف محافظة  اإلخونجي  االحتالل 
شــبوة والعبث فيها بقوة السالح، وكذا 
التي  اإلجرامية  األعــامل  عىل  احتجاجا 
ترتكبها مليشــيات اإلخونــج ضد أبناء 

بالعملة ورفع  التالعــب  شــبوة، وعىل 
أســعار كافة املواد ومحاربة أهل شبوة 
يف معيشــتهم ومائهم وغذائهم وأمنهم 
وخدماتهــم وصحتهــم وتعليمهم ويف 

كافة جوانب الحياة. 
وتجاه ذلك فنحن يف محافظة الضالع 
نعلن تأييدنا وتضامننا الكاملني مع أهلنا 
يف شــبوة معربين عن دعمنا الســخي 
أرواحنا  لتقديم  ومستعدون  جانبهم  إىل 
فــداًء لهم مهيبــني بكل أبنــاء الضالع 
خاصة وأبنــاء الجنوب عامــة التفاعل 
مع املظاهرات يف عموم شــبوة، وعىل 
إعالميي االنتقــايل وغريهم تغطية تلك 
الفعاليات وإيالءها كل االهتامم والعناية.

مــا حصل  ويحصل اليــوم يف عدن 
خاصــة من عقــاب جامعــي منظم 
ومخطط لــه مســبقًا مل نعرف له يف 
التاريــخ مثيــاًل، واملتمثــل يف قطع 
وانهيار  الرواتب  واملياه وقطع  الكهرباء 
قيمــة العملة املحلية وغالء األســعار 
املواطن  أصبح  بصورة جنونية، حيــث 
يعــاين األمّريــن يف حيــاة البــؤس 
ذلك  وأصبح  والفاقة،  والعوز  والحرمان 
املواطن ال يســتطيع توفري ما يحتاجه 
ألرسته من الغذاء والدواء للبقاء عىل قيد 
الحياة، ناهيك عن بقية املطالب األخرى 
التــي يحتاجهــا املواطــن ألرسته يف 
عدن الحبيبــة أم املدن، ونحن يف القرن 
العلمي  التطور  والعرين، عرص  الوحد 
التي  والنهوض االقتصــادي والرفاهية 
وصل إليها اإلنســان يف عموم شعوب 

املعمورة!
إن مايعانيــه املواطن يف عدن هو ما 

إليه  أوصلتنــا 
الر  رشعيــة 
نيــة  ا خو إل ا
التي  املهاجــرة 
وطن  لها  ليس 
وال  إليه،  تأوي 
تحافظ  شــعبًا 
من  فهي  عليه، 
عليها  ينطبــق 
الكريم  أكرمت  أنت  "إذا  الشــاعر:  قول 
ملكتــه... وإن أنت أكرمت اللئيم متردا" 
فهي من وقــف شــعبنا الجنويب إىل 
جانبها يف مواجهة الحوثيني الروافض 
حينــام هــرب قياداتها مــن صنعاء 
بالعباءات النسائية، وتركوا غرف نومهم 
ملن انقلب عليهــم يف صنعاء، وها هي 
اليــوم تــيء إىل من أحســن إليها، 
لكل  إليها، مخالفة  أســاء  وتحسن ملن 
الوضعية  والقوانني  الساموية  الرائع 
والقيم اإلنســانية النبيلة التي فطر الله 
يتلذذون  اليوم  هــم  فها  عليها،  الناس 
الصامدين  الصابرين  املواطنني  مبعاناة 
يف عدن، وهذا هو من طبع اللئام أوالد 

الحرام يف كل زمان ومكان، ولكن ماذا 
بعد؟ وإىل متى الصرب فالصرب له حدود؟ 
لقد فاض الكيل وبلغ الســيل الزىب، 
وهو مــا يحتــم اليوم عــىل املجلس 
أحمد  الجنويب ومحافظ عدن  االنتقايل 
حامد مللــس اتخاذ إجراءات حاســمة 
ورسيعــة ملا من شــأنها إنقــاذ عدن 
ومواطنيها، ومن تلك اإلجراءات السيطرة 
الكاملة عىل كافة أنواع اإليرادات املالية 
يف محافظة عدن وعــدم توريدها إىل 
البنك املركــزي اليمني يف عدن، ووضع 
صندوق خاص لها وإدارة مالية من ذوي 
املوارد  تلكم  والنزاهة، وتسخري  الكفاءة 
لراء وقود لكهرباء عدن ودفع الرواتب 
الخدمية األخرى يف  وتحسني املشاريع 
عدن، كام يفعــل اإلخوان يف محافظة 
مأرب اليمنية، وعىل قول املثل )كل واحد 
حــر يف موزه( وســيكون جميع أبناء 
عدن والجنوب عامــة إىل جانبهم كام 
عهدمتوهم دومًا، هذا ما يجب العمل به 
اليوم قبل الغد، ما مل ســيكون الجميع 
مشــاركني يف معاناة املواطن بقصد أو 

بدون قصد، والله عىل ما نقول شهيد. 

ال زال يوم الرابع من مايو عام 2017 حارضًا 
يف ذاكرة ووجــدان كل الجنوبيني، وهو اليوم 
الذي تم فيــه "إعالن عــدن التاريخي" عقب 
مليونية كربى شهدتها حارضة الجنوب وقلبه 

النابض "عدن".
فوض هــذا اإلعالن الرئيــس القائد، اللواء 
يلم  كيان سيايس  بتشكيل  الزبيدي،  عيدروس 
الشــتات الجنويب، ويجمع الجنوبيني ويوحد 
العظيم،  مروعهم  وراء  وبنادقهــم  كلمتهم 
والذي ضحى ألجله الشهداء منذ 1994 وحتى 

اليوم، وهو مروع االستقالل.
ومنذ إعــالن عــدن، وما جــاء بعده من 
محطات تاريخية فارقة يف نضال الجنوبيني، 
تكللت بتشــكيل املجلس االنتقــايل الجنويب 
وتسمية هيئته الرئاسية يف ذات العام. متكن 
الجنوبيون وألول مرة من االنضواء تحت كيان 
واحد قوي بداًل عن عرات املكونات التي عمل 

انقسامها عىل إضعافهم.
واســتطاع املجلــس تحقيــق االنتصارات 

يف  املتتاليــة 
العسكرية  امليادين 
ســية  ما بلو لد ا و
حتى  والسياسية، 
وصلنا إىل ما نحن 
من  اليــوم  عليه 
حقيقي،  تغيــري 
وســيطرة عــىل 
اسرتاتيجية  رقعة 
أرض  مــن  وهامة 
الجنوب، من ضمنها عــدن العاصمة األبدية، 
فيام تبقت محافظات أخرى تحت نريان املحتل 

تنتظر الخالص.
وبجانب هذا كله، يدفــع الجنوبيون اليوم 
رضيبة وفاتورة الصمود والحرية باهظا، فهم 
وتعيش  أرزاقهم،  بأقواتهم ومصادر  يحاربون 
مدنهم انهيارا خدميا ومعيشيا واقتصاديا غري 
مسبوق، وحرب رضوس تشنها عليهم أحزاب 
الوحــدة يف الرياض واملحافظــات الجنوبية 

املحتلة.
وبالرغم مــن أن اتفاق الرياض، الذي وقعه 
االنتقايل مــع رشعية هــادي املختطفة من 
اإلصالح يف نوفمرب 2019، كان له أثر كبري يف 

رشعنة تحــركات االنتقايل عىل األرض، إال أنه 
أضحى اليوم قيدا يكبل تحركاته، فيام شــعبه 

الذي فوضه يعاين األمرين.
رسالة عاجلة إىل االنتقايل الجنويب: مل يعد 
باإلمــكان أن يحتمل الجنوبيون أكرث، يجب أن 
تلجأ إىل خطــوات تصعيدية ترغم رعاة اتفاق 
اآلخر الســتكامله،  الطرف  الرياض عىل دفع 

وعودة الحكومة إىل عدن للقيام مبهامها.
الشــعب الجنويب هو سالحك األقوى، يجب 
أن تدعم انتفاضة هذا الشعب من الداخل ويف 
عمق سيطرة العدو، وأال تسمح له بأن يعكس 
األوضاع ويســتعمل هذا الســالح ضدك كام 
يجري يف عدن اآلن، هنــاك محاوالت لتوجيه 
بوصلة الغضب الشعبي ضدك بداًل عن حكومة 

الفنادق.
ســاِرع يف ترتيب البيت الجنويب الداخيل، 
ال تلتفــت ملن عفــا عنهم الزمان مــن بيادق 
املخابرات الدولية وكهــول العهد القديم، هناك 
شباب جنويب مناضل متحرر يف الداخل ينتظر 
منك يد املبادرة واملصافحــة ليكونوا معك يف 
خندق واحد، وهناك مكونات سياســة وقبلية 
ومجتمعية جنوبية ميكــن توظيفها بداًل عن 

شيطنتها كام يفعل محسوبون عليك.

كلنا مع جماهير شبوة

بعد أن بلغ السيل الزبى ما الذي يجب علينا فعله؟

رسالة عاجلة إلى االنتقالي

عبدالكرمي النعوي

محمد سعيد الزعبلي   

يعقوب السفياني

صبري القطيبي

لن يكون الجنوب 
 لكم 

ً
ا بديل

ً
وطن

وليس بإمكانكم 
اجتياحه

كام رفضنا ونرفض الظلم الذي صنعتموه وتصنعوه بحق 
شــعبنا كل يوم منذ عام 90، نرفض أن نرى من بيننا من يظلم 
ضعفاءكم، ومن هذا املنطلق تضامننا كجنوبيني مع السنباين 
- رحمه الله - وغريه ممن ســمعنا عــن تعرضهم ملظامل يف 
الجنــوب، وطالبنــا بالتحقيق فيام تعرضوا لــه وإنصافهم، 
وســنتضامن مع غريهم مســتقباًل وال يهمنا أنكم والغالبية 
العظمى من شعبكم خرستم أفواهكم وابتلعتم ألسنتكم تجاه 
املشــابهة لجنودكم وقياداتكم ضد مواطنني  الحوادث  مئات 
جنوبيــني، كام نؤكد لتلك األبواق التي تحاول اليوم اإلســاءة 
للجنوب واالنتقايل من خالل اســتغالل حادثة إنسانية فردية 
مل تتضح نتائــج التحقيق فيها بعد بأنــه ال يهمنا محاوالت 
استغاللكم لحوادث إنســانية مرتكبيها أفراد لإلساءة للجنوب 
كشــعب أو لالنتقايل كحامل ســيايس لقضية الجنوب، يف 
محاولة بائســة للتحريض عىل الجنوب والنيل من انتصاراته، 
كام أننا لــن نرد عىل هكذا حمالت باملثــل ولن نقبل الرضوخ 
ألجندتكم السياســية يف نفس الوقت، بل ستظل مواقفنا كام 
هي تطالب بالتحقيق يف القضية ومحاسبة املسؤول عنها إن 

ثبتت إدانته.
 كفوا عن االستغالل السيايس الرخيص لحادثة السنباين، 
فســجالتكم متخمة بالجرائم، وتاريخكم داكن السواد جنوبًا 
وشــاماًل، فال تحاولوا أن تستنفروا الشــعب يف الشامل ضد 
الشــعب يف الجنوب؛ ألنكم ســتزيدون مــن معاناة املدنيني 
والضعفاء ليس إال. فيكفي ما عملته جيوشكم واستخباراتكم 
وأحزابكم من جرائم وســفك دماء ونهب يف جنوبنا الحبيب، 
والتــي ما زالت املجازر تحدث كل يوم، والحرائق تشــتعل هنا 
وهنــاك يف أكرث من منطقة، وكذلك هو حالكم يف الشــامل 
الذي مزقتموه ورشدتم أهله يف رصاعات عقيمة ال يجني منها 
الوطن سوى الدمار، يف حني يقتات كبار املسؤولني وأبواقهم 

عىل دماء وأشالء الشعب املطحون.
 كــام أننا نذكركم بأنه إن وجد العــرات من الجنوبيني 
يف الشــامل فهنــاك املاليني مــن الشــامليني يف الجنوب، 
وهنا ســيكون هؤالء الباحثون عن لقمة العيش يف الجنوب 
والهاربون بجلودهم من وحشية مليشياتكم يف الشامل ومام 
صنعتم من حرائق وشــتات هم دون غريهم من سيدفع مثن 
طيشكم وحمالتكم املســعورة ضد الجنوب وشعبه والحامل 

السيايس لقضيته.
 طالِبوا بفتــح مطاراتكم ورفع الحصار عن محافظاتكم 
فلكم الحق يف ذلك، ولكن ليس لكم الحق يف اإلســاءة لعدن 
والجنوب وســب وقذف املجتمع الجنويب واإلساءة لالنتقايل 
وقوات املقاومة الجنوبية وترويع املواطنني األبرياء من السفر 
عرب عدن، يف حني أنكم تعرفون جيدًا قبل غريكم أن هذه املدينة 
يقطنهــا مئات اآلالف من أبناء الشــامل، ومطارها هو املطار 
املحايد الذي يدخل منه الشــامليون بأمان مبختلف توجهاتهم 
وانتامءاتهم السياســية والفكرية، وأنا عىل يقني بأن معظم 
من يحّذرون من الســفر عرب مطار عدن اليوم ويتباكون من 
استهداف الشــامليني هناك ويطالبون بفتح مطار صنعاء أو 
مأرب سيفضلون الســفر عرب مطار عدن إذا ما ُخريوا للسفر 
عــرب مطار عدن أو مطار صنعاء، أو بــني مطار عدن ومطار 

مأرب.
إنه ملن املؤســف أن نجد من بني من يسبون ويتطاولون 
عىل عدن والجنوب اليوم هم من تلك الفئة التي ال تســتطيع 
دخول الشــامل إطالقًا ويقيمون وأقاربهــم يف الجنوب إذا 
ما عادوا إىل الوطن كونهم يعــون أن وجودهم يف محافظة 
شاملية ما ليس آمنا لهم يف حني أن هدفهم الحقيقي من هكذا 

حمالت سيايس بحت.
 فنحن نعي جيدًا أنكم بهكذا حمالت مسعورة ال تقصدون 
حقًا مقاطعة الجنوب ومطاره - وإن ضللتم العامل بذلك - بقدر 
ما تقصدون اســتهداف الجنوب األرض واإلنسان واستهداف 
املقاومة الجنوبية واملجلس االنتقــايل الجنويب. فالحوثيون 
يلعبون عىل هذا الوتر كمحاولة لتجييش الشامل عىل الجنوب 
بعــد أن خرسوا حربهم فيه وإخضاعــه لهم، يف حني يحاول 
تنظيم اإلصــالح وبعض القوى األخــرى املتحالفة معه فيام 
تســمى بالرعية اللعب عىل نفس الوتر كمحاولة لتجييش 
الشــامل ضد الجنوب وجعله وطنا بديــال لهم بعد أن خرسوا 

الشامل.


