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محليات

 صالح شائف 

عند لحظات مفصلية يف التاريخ؛ ويف ذروة 
اشتداد التحديات واملخاطر وبلوغ املؤامرات عند 
نقطة الالعودة عن تنفيــذ خططها املوضوعة 
الهادفــة لتدمري ومتزيق الجنوب والســيطرة 
عىل ثرواته والتحكم مبســتقبله؛ يصدح اليوم 
نــداء الواجب الوطنــي مدويــًا يف كل أرجاء 
الجنوب؛ مســتنهضًا الهمــم الوطنية العالية؛ 
ويخاطــب يف نفوس األحــرار مكامن عزتهم 
وبصوت  جميعــًا  فيهم  وصارخًا  وكرامتهــم؛ 
انهضوا وبشــموخ  املجيد:  التاريخ  ولغة  الحق 
وقوة واستبســال دفاعًا عــن الجنوب الذي لن 
تكونوا إال به ولن يكون وطنًا حرًا وآمنا إال بكم؛ 
وتناسوا كل تبايناتكم وخالفاتكم؛ فاألمر اليوم 

يتعلق مبصري وطنكم ومستقبل 
أجيالكــم القادمــة؛ إنها لحظة 
أحرار  لــكل  حقيقية  امتحــان 
للنقاء  ومحطه  الجنوب  وحرائر 
وبصفوف  والوثــوب  الوطنــي 
عن  للذود  ومتامســكة  موحدة 
وهوية،  وتاريخًا  وطنًا  جنوبكم، 
املشــهود  بتاريخكــم  وأنتــم 
ذلك  كل  تحقيــق  عىل  لقادرون 

بإذن الله تعاىل .
يبدأ  للجنــوب  االنتصــار  إن 
املشــبعة  األنانية  الذات  بهزمية 
بحســابات  واملدفوعة  باألوهام 
املصالح الخاصة وبنزعة اإلقصاء 
اآلخر  مع  الحســابات  وتصفية 

الجنويب.
إلنقاذ  الطريــق  إن 
معروفــة  الجنــوب 
وواضحة؛ ويبقى حسم 
الذي  واملوقف  االختيار 
من  كل  بوطنيــة  يليق 
بالجنوب وطنا  يؤمنون 
وهوية؛ ويؤمنون كذلك 
العميق  التفاهم  بأهمية 
الشــامل  والتعايــش 
والتعــاون املثمــر مع 
الشامل؛  يف  الشــعب 
خصوصية  من  لذلك  ملا 
يحافظ  ومبا  استثنائية 
األخوة  وشــائج  عىل 

املنافع  وانســياب  املتبادلة  الحقوق  ويصون 
وتبادلهــا وعىل أوســع نطــاق؛ ويف إطار 
املتبادل بني دولتني شقيقتني وعىل  االحرتام 
قاعدة عدم التدخل يف الشؤون الداخلية لكٍل 
منهام؛ كضامنة لتجنب الرصاع والنزاعات التي 
ال تخدم غري القوى املعادية ملصالح الشعبني 
ومشاريعها  مصالحها  عن  وتبحث  أساســًا 
األيديولوجيــة الهدامة واملدمــرة؛ واملرتبطة 
ودولية  إقليميــة  وأطراف  قوى  مبشــاريع 
تهــدف لتنفيذ أجنداتها الخاصة وبتوســيع 
وبسط هيمنتها عىل املنطقة بكاملها وإحكام 
قبضتها عــىل أهم املمرات املائيــة واملتمثلة 
بجزيرة ميون وباب املندب غربًا؛ مرورًا ببحر 
العرب وجزيرة سقطرى وحتى سواحل املهرة 

رشقًا.

كتب/ فضل معبد:

العــداوة  زادت  الوحــدة  بعــد 
وتعمق الحقد ليــس بني النظامني 
املتوحدتني  للدولتني  السياســيني 
فحســب، بل ويف نفوس الشعبني 
الجنويب والشــاميل وبشكل أفظع 

وأوسع.
الوحدة مــع )ج ع ي( يف نظر 
الجنوبيــني )كلهــم( كانت غلطة 
وكارثــة تاريخية بــكل املقاييس، 
ويســتحيل اســتمرارها بأي شكل 
أو مســمى مهام  أي ضغط  وتحت 

كلفهم ذلك من مثن.
يعد املقلب والخديعة والغدر والنكث 
بالعهد الذي قام به النظام الشــاميل 
العفــايش وحلفــاؤه اإلخوانيــون 
اإلرهابيون ومارسوه قوال وعمال عىل 
النظام والشعب والوطن الجنويب منذ 
بداية وحدته معهم وحتى يوم احتالله 
الجنوبيني  نظــر  يف  94/7/7م  يف 
عيبا أســود ارتكبه الشامليون نظاما 
وأنصارا بحقهم، ونقطة ســوداء يف 
جيل  بعد  جيــال  كجنوبيني  جبينهم  

حتى ميحوها.
كل مامرســات القمــع والتنكيل 
والســحل والقتــل وآالف الشــهداء 
االغتيــاالت  والجرحــى وعمليــات 
واالعتقــاالت واإلقصــاء والتهميش 
التي  والرثوة  األرض  عىل  واالستيالء 
اليمني ضد  االحتــالل  نظام  بها  قام 
أبناء الجنوب الثوار املناضلني من أجل 
استعادة دولتهم وحقهم املسلوب منذ 
94م وحتى اليوم يف نظر الجنوبيني 
لن يكــون لها من مثن إال اســتعادة 
املسلوب  وحقهم  املســتقلة  دولتهم 
كامال غري منقــوص وبحدود ما قبل 

90م.
الرشعية اليمنية التي انقلب عليها 
واحتضنتها  صنعــاء  يف  الحــويث 
السعودية يف الرياض اليوم هي وما 
متارســه يف نظر الجنوبيني امتداد 
االحتاليل  عفــاش  لنظــام  طبيعي 
عدو  وأنها  1994م  عــام  للجنــوب 
واضح ال فرق بينهام )سياسة وهدفا 
ومامرســة( وأنه ال قبول لها عندهم 

بأي حال.
الجــرال اإلرهايب عيل محســن 
األحمر - نائب رئيس الرشعية اليمنية 
- هو يف نظر الجنوبيني العدو اللدود 
واملجرم القاتــل الغادر بأبناء الجنوب 
والداعم األول للجامعات اإلرهابية يف 
الجنوبية وهو من يقف وراء  املناطق 

االغتياالت والتفجريات فيها. 
عبداملجيــد الزنداين وكل شــيوخ 
حزب اإلصالح اإلخواين وأتباعهم يف 
نظر الجنوبيني أعداء مجرمني زناديق 
منافقني وقتلة وإرهابيني يتقمصون 
والتمويه  جرامئهــم  إلخفــاء  الدين 
الخاصة  التدمريية  عىل مشــاريعهم 
دين  عن  الخارجة  النكــراء  وأفعالهم 
الله وسنة نبيه محمد صىل الله عليه 
وســلم التي قاموا ويقومون بها يف 

محافظات الجنوب .
حزب اإلصــالح اإلخواين يف نظر 
الجنوبيــني هو طرف معــاٍد وحاقد 
ومرتبــص بالجنوب وشــعبه، وهو 
القوة الرئيســية التي تقــف بكل ما 
متلكه من أســباب ماديــة ومعنوية 
الجنوبية  القضية  وجه  يف  وإعالمية 
لثورتهــا  والتصــدي  وانتصاراتهــا 
وقيادتهــا وتأليب الداخــل والخارج 
عليها بغرض إفشاله وإنهائه وبالتايل 
متكينهــم من احتــالل الجنوب مرة 

أخرى وبأي قوة شاملية.
منذ تحرير محافظات الجنوب من 
املد الفاريس الحوعفايش يف 2015م 
وحتى اللحظة والشامليون بكل قواهم 
السياسية والدينية يستغلون الرشعية 
سعوديا  املؤيدة   - وحكومتها  اليمنية 

- وتسيطر عىل قرارها، فتامرس كل 
والظلم وتسوم  والقهر  االبتزاز  أنواع 
الجنوبيني ســوء العذاب بخدماتهم 
ومعيشــتهم ورواتبهــم وأمنهــم 
ومحارية قواتهم ونخبهم املســلحة 
يف كل الجبهات واملناطق، وهذا يف 
الجنوبيني حــرب باطلة وغري  نظر 
مســبوقة وعمل إجرامــي حاقد ال 
لها،  يغفروه  لن  وأنهم  فيه،  إنسانية 
وأنها ال محالة ستدفع مثن ذلك طال 

الزمن أو قرص.
الذي  والتخادم  واالتفاق  التحالف 
تقوم بــه الرشعية اإلخوانية وقواتها 
منذ بداية حــرب التحالف  العريب مع 
الحويث وقواته وحتى اللحظة هو يف 
وتقليدي  طبيعي  أمر  الجنوبيني  نظر 
املعروفة  الشــاملية  السياســة  يف 
بالغدر والخيانة التــي يتعاملون بها 
مع أي طــرف خارجي ينارص أحدهم 
أو يدخــل بينهم؛ وألن لهم هدف أكرب 
هو االســتيالء الشاميل عىل الجنوب 
واحتالله مــرة أخرى  باعتباره مل يزل 
مشرتكا،  شــامليا  اسرتاتيجيا  هدفا 
وليــس للوحدة والشــعارات الكاذبة 
اآلخرين  بها  ويقنعون  يرفعونها  التي 
الغادرة  وأفعالهم  مشاريعهم  لتمرير 

عالقة أو صلة.  
فبالله عليكم أيعقل بعد كل ما ذكر 
آنفا أن يكون هناك من مل يزل يظن أن 
الجنوبيني سيقبلون باستمرار الوحدة 
تحت أي ضغط أو شــكل أو مسمى، 
أو أنهم مل يقاتلوا بــكل ما أوتوا من 
الجنويب  هدفهم  تحقيــق  حتى  قوة 

املنشود؟
وتخلوا  بــادروا  الجنوب  أبناء  فيا 
وتنازلــوا عن أهوائكــم ومصالحكم 
الخاصة والضيقة وأخضعوها للهدف 
الكبري لجنوب الجميع، وأنتم من أنتم، 
أصابع  أن تعظون  قبــل  وأينام كنتم 
النــدم يف وقــت ال ينفع فيــه ذلك، 
واعلموا أنكم ستدفعون الثمن جميعا.

أجلــوا أي نــزاع أو اختالف بينكم 
وارسعــوا بوحدة صفكــم وهدفكم 
فالوقــت ال يقبل الــرتدد أو التأجيل، 

والعدو لن يرحمكم.

األمناء / خاص :

يف الوقــت الــذي أقدمت فيه 
الرشعية عىل تسليم بعض املناطق 
للمليشيات  شــبوة  محافظة  يف 
تتوقف  مل  اإلرهابيــة  الحوثيــة 
حروب الخدمات التي تشــنها ضد 
خالل  من  ظهــرت  والتي  األبرياء 
حالة االنفــالت األمني يف مناطق 
ســلطتها املحليــة وقيامها برفع 
أسعار السلع والخدمات، إىل جانب 
التي  الكهربــاء  أزمات  اســتمرار 
جنوبية  محافظــات  منها  تعاين 

عديدة.
تثبت الرشعيــة يوما تلو اآلخر 
أنها قوة معادية للجنوب وقضيته 
وأنها باألساس رشيكة يف الحرب 
السابع  للعام  املســتمرة  الحوثية 
عىل التوايل بعد أن أضحى قرارها 
اإلخوان، وليس  ملليشــيات  رهينة 
مــن املمكن أن تكــون يف موقع 
باألساس  يسعى  طرفا  ألنها  الحل 
الــرصاع حتى وإن  أمد  إطالة  إىل 
استخدمت أدوات وأساليب ملتوية 

وحاولت اإليحاء بعكس ذلك.
عىل  الرشعية  إقــدام  كشــف 
االنسحاب من مواقع تقدمت فيها 
الحوثية يف محافظة  املليشــيات 
شــبوة أمس الســبت، يف الوقت 
باألسلحة  هجوما  فيه  شنت  الذي 
الثقيلــة عىل قبائــل بلحارث يف 
ذاتها  باملحافظة  عسيالن  مديرية 
عن أنها أضحــت طرفا فاعال يف 
الرتيك  القطري  اإليــراين  املحور 
الجنوب  اخــرتاق  يحــاول  الذي 

والسيطرة عىل مقدراته.
ال تنفصــل حــروب الخدمات 
التي تشــنها الرشعية يف الجنوب 
مع  تحالفها  لتعزيز  ســعيها  عن 
إيران،  مــن  املدعومة  العنــارص 
إذ أن جرامئهــا تســتهدف متهيد 
املدعومة  العنــارص  أمــام  البيئة 
مــن إيــران لبعــرثة أوراق الحل 
الســيايس وتوجيه دفــة الحرب 

باتجاه املحافظــات الجنوبية بعد 
أن انتهت تقريًبا من تسليم جبهات 
الشامل، وهو ما يؤكد صواب رؤية 
االنتقايل الذي تعامل مع الطرفني 
باعتبارهام عــدوا واحدا ال بد من 
إنهاء خطره حتى نصل إىل محطة 

السالم املنشودة.
يف  املواصالت  تعريفــة  قفزت 
الداخلية مبحافظة أبني،  الخطوط 
اليوم األحد، بنســب تراوحت بني 
%25 عقــب زيادة يف  %20 إىل 

أسعار املحروقات.
نقابــة  يف  مصــدر  كشــف 
املواصــالت مبدينــة جعــار عن 
ارتفــاع أجرة النقل بــني مدينتي 
بدال  ريال   500 إىل  وزنجبار  جعار 
من 400 ريــال، وبني مدينة جعار 
 200 300 بدال من  والحصــن إىل 
ريال، وبني جعار وباتيس إىل 400 

ريال بدال من 300 ريال.
املشــتقات  أســعار  وارتفعت 
النفطية يف محطات الوقود، حيث 
 20 البنزين )سعة  دبة  وصل سعر 
لرًتا( إىل 15 ألف ريال، وسعر دبة 

الديزل إىل 15 ألًفا و600 ريال.
استقبل مواطنون يف محافظة 
املؤقت  اليمني  الرئيس  قرار  لحج، 
عبدربه منصــور هادي، بتعيينات 
بسخرية  لحج،  جامعة  يف  جديدة 
لتجاهله  واســتهجان  واضحــة، 
املعييش، وأشــاروا  الواقع  انهيار 
يف ترصيحات لـ »املشهد العريب« 
إىل أن تخليه عن دوره بحل أزمات 
وتحســني  املرتبات  رصف  تعطل 
إصدار  قبل  االقتصــادي،  الوضع 

تعيينات يف الجامعة.
كام لفتــوا إىل تفاقــم أزمات 
األسعار،  وغالء  املحروقات  نقص 
وانقطــاع الرواتب وتــدين قيمة 
العملة املحلية، مؤكدين أن الرئيس 
بقرار  عليهم  يخرج  املؤقت  اليمني 
كاريث يف كل صحــوة، يخالــف 

توقعاتهم.
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