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كتابات

هناك عدد من الصحافيني واإلعالميني 
والنشطاء واملفســبكني املُعادين للجنوب 
وقضيته وشعبه وممثله املجلس االنتقايل 
الجنــويب، يقومون بعمــل خبيث خالل 
هــذه الفرتة الحساســة، وذلك من خالل 
القضايا  باختالق  العام  الرأي  حرف مسار 
الثانويــة، وتحويلها لقضايــا عامة، من 

التأثري  خــالل 
عامــة  يف 
ودغدغة  الناس، 
طفهــم  ا عو
خيالية  بقصص 
للحقيقة  متت  ال 

بصلة.
الحذر  نرجو 
وليكن  منهــم، 
كل شخص مسؤول عن ترصفاته وأفعاله 
وغريها،  االجتامعي  التواصل  وسائل  يف 
وأن ال ينجر وراء هؤالء، املرحلة التي مير 

بها الجنوب حساســة للغايــة، واملؤامرة 
الكربى التي ُتحاك ضد الجنوب بدأ رسيان 

مفعولها من شبوة.
غري  عواطف  أي  تحتمــل  ال  املرحلــة 
مــربرة، أو ترصفات صبيانية، هي مرحلة 
مفصلية، واملفصليــة تعني إما تنترص أو 

تندثر وتنتهي إىل أبد اآلبدين.
الصحافيني  أسامء  لذكر  داعي  ال  طبًعا 
واإلعالميــني والنشــطاء واملفســبكني 
املُعادين للجنوب، فهم معروفون، والحليم 

تكفيه اإلشارة.
نريد وعًيا أكرث وأكرب.

الغايل  العريب  الجنوب  وطننا  يتعرض 
نارية  مختلفــة  بأســلحة  حروب  لعدة 
ومعيشــية وخدمية وأمنيــة ووظيفية 
القذرة  اإلجرامية  األســلحة  وغريها من 
املحرمة رشعا وقانونا وعرفا املستخدمة 
اإلخونجية  واملليشــيات  القوى  قبل  من 
والحوثية اليمنية اإلرهابية املتطرفة التي 
ال تحرتم ال ديًنا وال قانوًنا وال عرًفا، حيث 
وفظاعة  جسامة  الحروب  هذه  كل  تؤكد 
األحقاد والنوايا اإلجرامية البشعة التي مل 
الهادفة  العامل أجمع  لها مثيل يف  يسبق 
املليشــياوية  القوى  هــذه  خاللها   من 
واغتصاب  بأكمله  الجنويب  الشعب  إبادة 
وطنه بقوة الســالح عىل غرار ما فعلته 
الصهيونية بالفلسطينيني وإعادة وفرض 
العائلية  امللكيــة  الدكتاتوريــة اإلمامية 

العنرصية.
 والحــروب القامئــة ضــد الجنوب 

ســلحتها  بأ
املتعددة املختلفة 
د  حقــا أل ا و
الجســيمة التي 
تضمرها وتبيتها 
ومليشيات  قوى 
نــج  خو إل ا
ثيــني  لحو ا و
من  املدعومــني 
إيران وتركيا ضد الجنوب يلمسها ويدركها 
الجنوبيون جيدا ويعرفون أهدافها سلفا 

وكيف يواجهونها ويتجاوزونها.  
الجنوب  القامئــة ضد  الحروب  وهذه 

خالل عقود وسنوات زمنية
 وما تحمل يف مضامينها من مخاطر 
ووطنه  الجنــوب  شــعب  تهدد  كارثية 
بالضياع ، فإنها تضع كافة أبناء الجنوب 
دون استثناء مبختلف رشائحهم وفئاتهم 
تاريخية  مســؤولية  أمام  االجتامعيــة 
إلزامية جسيمة  دينية ووطنية وأخالقية 
ليتســلحوا بأقوى األسلحة النارية وغري 

األعداء  أســلحة  املتفوقة عىل  الناريــة 
واألكرث منها قوة وفاعلية ونتائج إيجابيه 
ويخوضــون من خاللهــا حروبا فعلية 
مستبســة  فدائية كٌل يف جبهته لبلوغ 
األهــداف الثورية التحرريــة ويحرزون 
أعظم االنتصارات وينزلون باألعداء أقىس 
الهزائم الســاحقة خاصــة وأن مقاتيل 
الجنوب يتميزون باكتساب أسلحه نادرة 
ال تتوفر لــدى أعدائهم إطالقا تتمثل أهم 
هذه األسلحة الفتاكة فعال بقوة إميانهم 
بالله وبنرصتهم ، وقوة متسكهم بحقهم 
الذي يقاتلون من أجل  املغتصب  املرشوع 
الشعبية  إرادتهم  قوة  ، وكذا  اســتعادته 
اقتناعهم  القاهــرة، وقــوة  الجمعيــة 
بالتضحية واالقتــداء باملجلس االنتقايل 
الجنويب، حامل القضية الجنوبية برئاسة 
اللواء الركن الرئيس القائد الفذ عيدروس 
الزبيدي، قائد الثــورة الجنوبية وصامم 
أمانها وملهــم مقاتليها ورس انتصارها 
نحو اســتعادة الدولــة الجنوبية بكامل 

سيادتها .

بها  مرت  التي  للحرب  السيناريو  نفس 
ثالث دول عربية، البداية تشكيل مليشيات 
من شــباب غري مدرك باملخطط املرسوم 
وتسليحهم لتفكيك جيوش يف معارك كر 

وفر ودعم الطرفني.
وكلام شاهد الداعم املستفيد من الحرب 
الطرفني دعمه وخفف دعمه  أحد  ضعف 
للطرف اآلخر ،وهكذا يستمر املشهد حتى 
تنهك الفــرق املتناحرة بعــد قتل وجرح 

وترشيد لسنوات .
حــرب ال ترى من قريــب وال من بعيد 
إال اجتامعــات عربية  التدخــل لوقفها 
ودولية وشجب واستنكار وقرارات ال تجد 

ينفذها عىل  من 
األرض .

ا  هــذ
الذي  السيناريو 
يف  شــاهدته 
العراق،  حروب 
وليبيا  وسوريا، 
، واآلن أشــاهد 
السيناريو  نفس 
يف حروب شامل اليمن والجنوب العريب.
سبع سنوات يف حروب بني الكر والفر 
والسيطرة واالنســحاب ، ونفس املشهد 
يف العراق تسليم أسلحة وانسحاب تحت 
مســمى التكتيك تكرر يف سوريا وليبيا 

واليمن .
السيناريو  املخرج وكاتب  وعندما يرى 
الدولة  الكيل ملقومــات  االنهيــار  حالة 

العربيــة وقــد أصبحت بــال جيش وال 
مؤسسات قادرة عىل الصمود بعد انهيار 

العملة الوطنية.
اليمن  للفقرة األخرية من حرب  وصلنا 
والكل يشاهد اآلن نقل املعركة من الغرب 
الحقول  الــرشق كل  الــرشق ،ويف  إىل 
صناعة  املخــرج  أراد  وهنــاك  النفطية 
املشهد الســاخن وفيه آبار النفط تحرتق 
القريبة  املبــاين  وتحرق  الحمم  وتقذف 
وبه  األخري  املشــهد  وتتفحم جثثا،وهذا 
تنتهــي معركة اليمن شــامله وجنوبه، 
بنفس مشــهد الختام للحروب يف الدول 
التي ســبقتنا وهذا أمر مســلم به إذا مل 
يتداركه العقالء ويعتربون مبن ســبقهم 
من العرب  من الذين مل يحكمون عقولهم 
واســتمروا يف عنادهــم إلخوتهم عىل 

حساب زوال نعمتهم.

تنويه مهم

الجنوب يف مواجهة عدد من الحروب

آخر فقرة يف السيناريو "حرب بالقرب من آبار النفط"

عالء عادل حنش

عبدالكرمي النعوي  

عبداهلل الصاصي

باسم فضل الشعبي

أزمة اقتصادية 
مفتعلة.. االنتقالي 
ليس خصما سهال

تتعامل الســلطة الرشعية مــع االنتقايل كخصم 
وليــس كرشيك يف الحكومة، لذا فهي تجهد نفســها 
لتأزيم األوضاع يف العاصمة عــدن، واملدن املجاورة، 
بصورة تجعل من االنتقايل يف مواجهة غضب الشارع 
رغــم معرفة الناس أن ما يحدث هــي أزمة اقتصادية 
مفتعلة من قبل الســلطة الرشعيــة، لتحقيق أجندة 
فوضوية، وتخريبية، تريد من خاللها إعادة الجنوبيني، 

وممثلهم السيايس إىل بيت الطاعة دون جدوى.
اشــرتط أحــد قيــادات الرشعيــة - يف ترصيح 
صحفــي - عىل االنتقايل القبــول مبرشوع الرشعية 
مقابل إعــادة الخدمات يف عدن إىل وضعها الطبيعي، 
ومعالجة أسباب انهيار العملة املحلية، وحلحلة األزمة 
االقتصادية.. وهذا يف تصوري يؤكد ما ذهبنا إليه بأن 
األزمــة مفتعلة، لرتكيع الجنوبيــني، ودفع االنتقايل 
الــذي تجاوزته  الوطني  الحــوار  للقبول مبــرشوع 

الظروف، واألحداث. 
السياسة تصبح لعبة قذرة عندما متس حياة الناس 
ومعيشتهم بصورة سلبية، وغري أخالقية، وعندما تضع 
البلد، والشعب، يف رهان مع مصالح أحزاب،  مصلحة 
أو فئات، أو جامعات، ال ميكنهــا التفريق بني الدولة، 
والسلطة، وتتعسف وظائفهام عىل نحو يجعل الدولة 
محط تهديد بالزوال، والشعب يعاين الويالت، دون أن 
يكرتث هؤالء ليشء غري تحقيق مصالحهم ورغباتهم 

عىل حساب املصلحة العامة.
ويف هــذه الحالة لن يكــون املجلــس االنتقايل 
الجنويب خصام ســهال للســلطة العاجزة، فهو لديه 
مــن اإلمكانيات لخلق مقاومة رشســة عىل الصعيد 
السيايس، أو العسكري، فضال عن كونه ميتلك أسباب 
النــرص يف كل املعارك التي يخوضها، وســيخوضها 
مســتقبال، وإن كان يترصف ببطء وترٍو عادة، إال أنه 
يسري بخطى ثابتة ومدروســة صوب تحقيق أهدافه، 
وإيجاد عوامل وفرص إيجابية تفرضه كالعب سيايس 
قوي ومتمرس، وصعب املــراس، ال ميكن إال أن يكون 

خصام نديا، وقويا، ال يشق له غبار.
لقد فشلت السلطة التي تسببت باألزمة االقتصادية 
يف إدارتها، ويبدو أن األمور خرجت من يدها لتصريها 
ســلطة فاشــلة، تخلق األزمات، وتعجز عن الخروج 
منهــا، ناهيك عن كونهــا تتآكل بصــورة كبرية يف 
املناطق املحررة، نتيجة عدم حضورها يف حياة الناس، 
واختيارها العيش يف املنفى منذ ســنوات ســبع، يف 
غياب ســيجعل الناس تستغني عنها مع مرور الوقت، 

وتبحث عن غريها. 
املجتمع الــدويل الذي يرى يف الســلطة الرشعية 
ســلطة فاشــلة وعاجزة، فإنه مل يســَع إىل إيقاف 
الحرب، ورمبا أنه مينح ســلطة األمر الواقع الحوثية 
الفرصة للسيطرة عىل مأرب، ومناطق أخرى، هي اآلن 
بيــد الرشعية، وذلك لتجريدها مــن كل عوامل القوة، 

والنفوذ، قبل أن يعلن وفاتها متاما. 
ويبدو أن هنــاك محاذير خارجية من دعم الرشعية 
لحسم الحرب، بســبب وجود حزب اإلصالح عىل رأس 
هرمها، ومســيطرا عليها، وهو الحزب الذي ترى فيه 
أمريكا، وبريطانيا، وفرنســا، مجرد فقاعة للجامعات 
الجهادية، التــي تخوض معها الــدول املذكورة حربا 
كونية يف غري مكان من العــامل، وهو ما جعلها كام 
يبدو تفضيل الحوثيني الذي يعلــن محاربة اإلرهاب، 

عىل الرشعية املتدثرة به. 
وبالعودة ملا سبق فإن االنتقايل أصبح اليوم يحظى 
الجامع،  إقليمــي، ودويل كبري، كونه اإلطــار  بدعم 
واملمثل للقضية الجنوبيــة، والحامل الفعيل لتطلعات 
الشعب يف الجنوب، ناهيك عام ميتلكه من قوة ونفوذ 
عىل األرض، ومن مرشوع إنساين سيجعل منه األكرث 
حضورا، قد يدفع الخارج للتعاطي معه ودعمه، لوضع 

يده عىل الجنوب بالكامل. 
لذا فإنه عىل الســلطة العاجــزة اإلدراك متاما أن 
االنتقايل خصام ليس من السهل تطويعه أو هزميته، 
ومــا عليها إال التعامل معه كنٍد إذا ما أرادت العودة ايل 
املناطق املحررة إلدارة أمور الدولة، وإال فإنها ستتحلل، 
وســتتآكل، رويدا رويدا، وهو ما سيلقي باملسؤولية 
عىل االنتقايل، وســيفتح أمامه خيارات كثرية بدعم 

إقليمي ودويل.


