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كتابات

إذا استمرت قوات ما تسمى الرشعية 
اليمنية املتواجدة يف شــبوة، املسيطر 
عليها حزب اإلصــاح اإلخواين، هكذا  
تفر من مديرية إىل مديرية أخرى دون 
إثبات أي شواهد  تذكر يف مواجهتهم 
تقدم الحوثيني للســيطرة عىل شبوة 
بتآمر مــن محافظها بــن عديو الذي 
يفســح لهم الطريق للســيطرة عىل 
كل أراضيها،  فإن االســتمرار عىل هذا 
مرارته  سيتجرع  شؤم  نذير  يعد  الحال 
بالدرجة  أبناء شبوة وحرضموت  كافة 
األوىل حيث ال يــدرون إال والحوثيون 
التي تتواجد  يرصخون من كل األماكن 
إن  بل  الفارة،  اإلخوان  مليشــيات  بها 
رصختهــم ســتتمدد إىل كل األماكن 
الحيوية والهامــة للمحافظتني إن مل 
تكن هناك جدية مسؤولة من كافة أبناء 

فظتــني  ملحا ا
التواجد  ضــد 
اإلخواين فيهام 

.
ن  فاإلخــوا
ال  شــبوة  يف 
سيطروا  أنهم 
، وال  وحكموا وقاتلوا ودافعــوا عنها 
أنهم تركوها للرشفاء من أبناء الجنوب 
املخلصني والشجعان يسيطرون عليها 
يحكمون ويقاتلــون ويدافعون عنها، 
هذه الحالة النفســية التي يعيشــها 
اإلخوان يف شــبوة يؤكد أنهم يتمنون 
لو أن كامل الجنوب يقع تحت سيطرة 

الجامعات الحوثية اإليرانية .
شــبوة  محافظتي  أبناء  أمام  ليس 
إال أن  وحرضموت  مبختلف رشائحهم 
املقيتة  اآلفات  تلك  يتخلصوا من كافة  
التي حاول اإلعام الشــاميل العدواين 
زرعهــا يف صــدور البعــض منهم 

ويحاولون  وفرقتهم،  شــتاتهم  ليزداد 
أن يتامســكوا ويكونــون عــىل أمر 
واحــد يجمع شــملهم ويحافظ عىل 
مدوية  ويعلنونها  وأمنهم،  مصلحتهم 
أنهم ضد تواجد امليليشــيات اإلخوانية 
يف أراضيهــم وطردهــم منها قبل أن 
يســبقهم الحوثيني إىل استامها من 
الخائنة  الحاقدة  امليليشــيات  تلك  قبل 

للدين.
والقوات  الجنويب  االنتقايل  املجلس 
املســلحة الجنوبية ستكون إىل جانب 
أوتيت  ما  بكل  أبناء شبوة وحرضموت 
من قوة ، وبدال من أن يفسح بن عديو 
الطريق أمام الحوثيني للســيطرة عىل 
شــبوة  أبناء  ســيكون   ، املحافظتني 
إفساح  يف  ســبقوا  أنهم  وحرضموت 
الطريق أمام القوات املسلحة الجنوبية 
للدفاع عنهام وعــن الجنوب ككل ورد 

كيد الخائنني إىل نحورهم.

وُمشــركة  مزدوجة  خيانة  رائحة 
شــبوة،  بيحان  يف  يحدث  مام  تفوح 
لنسأل أنفســنا: كيف تسقط مديريات 

بأكملها يف ظرف ساعات؟
هل ُيعقل أنــه وال جندي من قوات 
رشعية اإلخــوان أطلق طلقة رصاصة 

واحدة؟
مع العلم أن قــوات الرشعية متتلك 
وعديدة؛  وحديثة  كبرية  ومعدات  آليات 
أي متتلــك إمكانيــات، كأقــل تقدير 
االشتباك لســاعات فقط مع الحويث، 
لكن مل يحدث من ذلك يشء، اســتام 
وتسليم يف وضح النهار، وأمام مسمع 

ومرأى من العامل أجمع!
الحويث  طيب، ماذا يعنــي محاولة 

يف  الضغــط 
مريس  جبهات 
لــع  لضا با
وكــرش بلحج 
مــرور  بعــد 
من  ســاعات 
عدد  دخولــه 
مديريات  مــن 

بيحان بشبوة؟
وملــاذا قام الحــويث بالرويج قبل 
وبعدها  شــبوة؟  ســيدخل  بأنُه  أيام 
بأيام دخلها فعًا، وملاذا مل تعد رشعية 
عندما  للحويث  للتصدي  العدة  اإلخوان 
روج بأنُه ســيجتاح شبوة؟ أي مل يكن 
هجوم الحــويث ُمباغتــًة أو رسًيا أو 

مفاجًئا.
من خال ما سبق، هل تعني كل تلك 

املؤرشات أن هناك محاولة لجر القوات 
املســلحة الجنوبية بكامــل ثقلها إىل 
أطراف  عدة  من  ومحارصتها  شــبوة، 
أعدائها  قبل  مــن  عليها  واالنقضاض 
املُشــركني؟ أم كانت املؤامرة إلشعال 
الجنوبية  املسلحة  القوات  يف  الغضب 
للذهاب بدون تخطيط أو اســراتيجية 
إىل شــبوة ليكون بعدها طريق العدو 
وبعدها  أبــني  محافظة  إىل  ســالًكا 
إىل العاصمة عــدن وباقي محافظات 
الجنوب بعد أن ُتنفذ املؤامرة ضد أبطال 

قواتنا املسلحة الجنوبية؟
ما موقــف دول التحالف العريب من 

كل ما يحدث اليوم؟
التحــركات  كل  تكــون  أن  يجــب 
بامليل،  محسوبة  القادمة  العســكرية 
فاملرحلة ال تحتمل أي خطأ أو ُمجازفة.

الحقيقة إن الحرب املســلحة من قبل 
قوى االحتال اليمني الشاميل قامئة فعا 
ضد الجنوب ومل تتوقف منذ عام 1994م 
حيث يتم تصعيدها تــارة وتهدئتها تارة 
أخرى ، وعندما صعدتها القوى الشاملية  
يف عــام 2015م منيــت خالها بأقىس 
الهزائم واالنكسارات املدمرة التي مزقتها 
إىل أشاء وأخرجتها عن الجاهزية متاما 
جهوية  عصبوية  مليشيات  اىل  وحولتها 
كرتونية تعتمــد اإلرهاب اإلجرامي وقتل 
األبرياء والتخريب وتجويع الشعب نهجا 

لها وماذها. 

به  تقوم  وما 
املليشيات  هذه 
الهشة  املعتوهة 
هــذه األيام هو 
جديد،  تصعيــد 
واهمة بأنها من 
ستحقق  خاله 
ما عجــزت عن 
يف  تحقيقــه 
حربها التي شــنتها ضــد الجنوب عام 
2015م ورصحــت يف بدايتهــا بأنهــا 
الجنويب  الشــعب  عىل  القبض  ستلقي 
كاما بعد أن تغلق كافة املنافذ الجنوبية 
الربيــة والبحريــة والجويــة ومل يعد 
مبقــدور أي جنويب الهــروب من باده 

مثلام هرب يف عام 94م، حسب مزاعمها 
، ونحن الجنوبيــني اليوم نؤكد للقايص 
والداين بأن الحرب املسلحة القادمة التي 
تحرض لها حاليا  املليشيات الشاملية ضد 
استكامل  حرب  منها  ســنجعل  الجنوب 
تحريــر الجنوب مــن هذه املليشــيات 
املهرئــة العفنة، وســتكون مناســبة 
الســتعادة الدولة الجنوبيــة بفضل الله 
وبفضل تكاتف وتآزر أبناء الجنوب الذين 
وبرباعة  وهواية  مبهنية  القتال  يجيدون 
نادرة بقيــادة املجلس االنتقايل الجنويب 
الجنوبية  الثــورة  قائد  برئيســه  ممثا 
الثائر  الجنوبية  املســلحة  القوات  وقائد 
األســطورة اللواء الركن عيدروس قاسم 

الزبيدي.

بن عديو يفسح الطريق للحوثيين

تساؤالت..

مهما بلغ حجم التآمر ضد الجنوب فكل الجنوبيين مقاتلون محترفون

عادل العبيدي

عالء عادل حنش

عبدالكرمي النعوي  

عبداهلل سالم الديواني

تأثرا بميراث 
عفاش تفشت 
األلقاب وكثر 

الفاسدون

التي  اليمــن، والجنــوب تحديدا  يف بادنا 
نعيش فيها، تفشــت خال فرة ما بعد الوحدة 
األلقاب القبلية والعلمية الوهمية، وكرث حملة 
الدال واألستاذ مع أن بعضهم ال يستطيع إدارة 
القرية التي يلقب بشــيخها أو صفا دراســيا 
لدكتور يدرس طاب الجامعة وهو ال يعرف من 
الدال إال اســمه! وقد يأخذ مازم التدريس من 
غريه لتوزيعهــا عىل طابه، واألهم أن يقال له 
أمام طابه أو رعيته "يا دكتور" أو "يا شــيخ" 

وللقائد "يا أفندم".
وأتذكر أن بعد الوحدة مبارشة صدر لنا نظام 
عفاش هــذا املرياث، إعادة املشــيخة واملعقلة 
والفندم حتى ملن ال يســتحقها، فعدن املتمدنة 
والتي تجاوزت هذا اإلرث من فرة طويلة ولو من 
أول أيام الوحدة إعادة هذه األلقاب إليها فقالوا 
البن إسامعيل تريك - وهو من أعيان عدن وأبوه 
صاحب أول فندق حضــاري يف كرير-  أعلن 
نفسك شيخ مشــائخ عدن وسندعمك، وفعا 
عملها، ولكن سكان عدن املثقفون واملتمدنون 
للمشــيخة  "ال  حينها  مدوية  رصخة  أعلنوها 
والهيمنة يف عدن" وانتكس هذا األمر واستمر 
عىل استحياء بتشــكيل اللقب األقل منه وهو 
عاقل الحارة وظل هذا االســم غري مســتحب 
يف عدن الحرضيــة إىل أن جاء التغيري مؤخرا 

بتسمية اللجان املجتمعية لألحياء.
ومن جراء تشجيع هذه الظاهرة املصدرة لنا 
من إخواننا يف الشــامل زاد يف اآلونة األخرية 
حملة هذه األلقاب فتجد أحدهم كان يطلق عليه 
األخ املناضــل فان، وكان الناس يحرمون هذا 
اللقب وصاحبه ألنه فعا مناضل، وكان له دور 
كبري ضد االســتعامر وما بعد االستقال وبعد 
الوحدة يــأيت بعض أصحاب قريته أو منطقته 
ويلحون عليه أن يعيد مشيخة جده وأبيه التي 
انتزعت منه بعد االســتقال كام يزعمون وأن 
يلهث املشــيخة بدال من احرام الكل له بلقبه 
املتواضع السابق "املناضل"،  وهكذا الحال صار 
مع بعض املمرضــني واملمرضات بحيث يطلق 
عىل نفسه الدكتور أو الدكتورة وبعض الدكاترة 
يطلق عىل نفسه أستاذا مساعدا وهو ال يعرف 

أي لغة أجنبية إىل جانب لغته العربية.
الدال  أعزائنا حملــة لقــب  وكثــري مــن 
املتخصصني يف علــوم الرشعية، وهم كرث، ال 
يجيدون أي لغة أجنبية إىل جانب لغتهم األصلية 
مع أنه رشط ملنح درجة الدال لهم وهم يربرون 
ذلك مبقت لغة النصــارى وال يحبونها واألصل 
أن يجيد كل منهم أي لغة أجنبية حتى يســاهم 
يف نرش هذا الدين باللغة التي تعلمها من خال 
الرجمة والنرش لرشيعتنا ووسطيتها وعدالتها 
ورشحها لألجانب بلغتهم وبذلك يجنبون بلداننا 
وشــعوبنا النظرة القارصة التــي ينظر إليها 
الغرب تجــاه ديننا الحنيــف عندما يعتربونه 
مصدرا لإلرهاب والتخلف - كام يدعون - ألنهم 
مل يجدوا من يوصل لهم تسامح هذا الدين وأنه 

أرقى وخامتة األديان الساموية السمحاء.


