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عبداهلل سالم الديواني

فريد  بن  صالح  الشــيخ  نحرتم 
ونحرتم كذلك كل جنويب أينام كان 
موقعه ومــن أي محافظة جنوبية 
يدعــو بعقالنيــة إىل مل الشــمل 
والتسامح  التصالح  وإىل  الجنويب 
الجــاد ونبذ الخــالف والفرقة بني 
أبنائه ويــر بقضيتهم األمر الذي 
إبقاء  عىل  الجنوب  أعداء  يســاعد 
الســيطرة عــىل الجنــوب وأهله 

ومقدراته.
ما أكده الشــيخ يف ندائه يعترب 
خطــورة مهمــة وجبــارة وكان 
الجنوبيــون يطالبون بها منذ وقت 
القتال  استمر  مبكر وخاصة عندما 
واملشاحنة بني األخوة الجنوبيني يف 
من سنة  أبني ألكرث  وأطراف  شقرة 
ومل نسمع مثل هذا النداء الحضاري 
والطيب للم الشــمل ووقف القتال 
بني اإلخــوة »رشعيــة وانتقايل« 
مهام تغلف بعبــاءة اإلخوان الذين 
يريدون للجنــوب املذلة والخضوع 

الدائم ملشاريعهم الهدامة.
وكل مــن اطلــع وأمعــن لنداء 
الشيخ سيجد فيه العقالنية واملنطق 
والحرص عىل مل الشــمل الجنويب 
لصــد العدو الرئيــي وقبل فوات 
األوان، هــذا النداء وإن جاء متأخرا 
فهو بهذا الحــرص والعقالنية خري 
من أن ال يأيت أو يبقى قيد الكتامن 

من الشيخ بن فريد وغريه من عقالء 
الجنوب.

وكل جنويب حريص عىل كرامة 
وحرية بلده ال بــد وأن يتفاعل مع 
مثل هــذه النداءات ومــن قبل كل 

من لــه تأثري عىل 
الناس بغض النظر 
أو  انتامئــه  عــن 
السيايس،  مكونه 
وطن  فالجنــوب 
والدفاع  الجميــع 
الجميع  عنه مهمة 
ولســنا مع خالف 
عــىل مــن يقود 
أي  يف  املعــارك 
منطقة من مناطق 
املد  ضد  الجنــوب 
الفاريس  الحويث 
بــن  كان  ســواء 
غــريه  أو  عديــو 
منا  جنــويب  فهو 
والخالف  وإلينــا 

هذه  مثــل  مع  هو 
الشخصيات لســلوكها املشني ضد 
أبنــاء جلدتهــا ومواطنيها فجنود 
االنتقايل  وأنصار  الشبوانية  النخبة 
من أبناء شــبوة وهــم من رجالها 
األبطال ومل يأتوا من جنوب أفريقيا 
ويســجنوا  ويقصوا  يحاربوا  حتى 
وغريها  عتق  األبية  محافظتهم  يف 
بل كان األمر يتطلب أن يكونوا جزءا 

أساســيا من قوات شــبوة للدفاع 
عنها مــع بقية الرجال مــن أبناء 
أن يطردوا  ال  والجنوب عامة  شبوة 
ويحاربــوا ويســجنوا تحت ذرائع 
هشــة ال يقبلها عقل وال منطق وال 
ديننا  وال  وطنيــة 
الــذي  الحنيــف 

يتقمصون به.
الجميع  ويعلم 
أّمــن  مــن  أن 
وحامها  شــبوة 
اإلرهــاب  مــن 
هم  واملتقطعــني 
النخبــة  رجــال 
ونطرح  الشبوانية 
هذا التوضيح ملن ال 
الخضوع  زال يحب 
لوالء األحمر وعىل 
حســاب جلدتــه 
فمن  ومواطنيــه 
ويســري  يخوض 
األحمر  فلــك  يف 
أصحاب  وأتباعــه 
وأهله  الجنوب  الحاقدة عىل  النزعة 
لن يجد إال الصد ألن هؤالء يريدون 
منا أن نظل أتباعا لهم وال يسمحوا 
لنا بأن نكون أســياد أرضنا وننعم 
والقرار  الــرثوة  يريدون  بخرياتها، 
والهيمنة الدامئة عىل الجنوب وهذا 

هو ديدنهم منذ القدم.

محليات

بعد اأن �سلمت جبهات ال�سمال وفقدت مواقعها يف املحافظات التي كانت حتت �سيطرتها..

األمناء / خاص :

التشــبث بأي   تحاول الرشعية اإلخوانية 
مناســبة تاريخية لتأكيد انتصاراتها وتسعى 
جاهدة لتنظيم فعاليات لتؤكد من خاللها عىل 
أن لديها رصيد تاريخي يشــفع لها خسائرها 

املتتاليــة يف الحارض بعد أن ســلمت جبهات 
الشــامل وفقدت مواقعها يف املحافظات التي 
كانت تحت ســيطرتها يف الوقــت الذي تواجه 
فيه صمودا جنوبيا يجعلهــا تفقد القدرة عىل 

تعويض خسائرها.
تربهــن محاوالت الرشعيــة توظيف تاريخ 
26 ســبتمرب للتأكيد عىل نجاحاتها يف املايض 
والذهــاب باتجاه إيقاد شــعلة يف تلك الذكرى 
كداللة رمزية عىل أنها تجنــح إىل التاريخ من 
أجل محو سلســلة خياناتها وخســائرها عىل 
األرض، وتســعى جاهدة إلبراز أي نقاط بيضاء 
القامتة،  لتحســني صورتها  من وجهة نظرها 
يف حني أنها أضحت يف الوقت الحايل خاضعة 
ملليشيات اإلخوان التي مل يكن لديها أي حضور 

تاريخي.
توظف الرشعية اإلخوانية األحداث التاريخية 
من أجل التغطية عىل الهزائم التي ُمنيت بها يف 
الحارض، وتحاول الربط بني ما جرى يف املايض 
وأحداث حالية لتربئة ذمتها من اتهامات الخيانة 
التي تالحقها منذ أن سلمت صنعاء للمليشيات 
الحوثية اإلرهابية، وتبعث برســائل إىل أتباعها 
بأنها قادرة عىل أن تكون رقاًم مهاًم يف معادلة 
الحل بالرغم من كونها فقدت غالبية املواقع التي 
أمام  خيانتها  وانكشــفت  عليها  تسيطر  كانت 

التحالف العريب ويف موقف ضعف أمام املجلس 
االنتقــايل الجنويب الذي طردهــا ومجاميعها 

اإلرهابية من العاصمة عدن.
أن الرشعية تعمل عىل تزييف  يرى مراقبون 
الحقائق من خالل الفعاليات التي تنظمها احتفاء 
باألحداث التاريخية الســابقة، وليس بإمكانها 

التي تعرضت  العديــدة  الهزمية  ذكر مواطــن 
لها، وهو ما يجعل هناك توجيها سياســًيا نحو 
االحتفاء بتلك املناسبات التي ال تجذب املواطنني 
إلدراكهم بأن الرشعيــة مل يعد وجود لها وأنها 
تحولت إىل مجموعة من املليشــيات اإلرهابية 

التي تتحكم يف سلطة اتخاذ القرار داخلها.

وتسببت وقاحة الرشعية ورغبتها يف إظهار 
نفسها كطرف منترص خالل االحتفاء بذكرى 26 
سبتمرب يف مقتل خمسة أشخاص وإصابة 17 
آخرين يف قصف للمليشيات الحوثية اإلرهابية، 
يف إثبات حضورها إعالمًيا عىل األقل يف عدد 
من املناطق التي تتواجد فيها العنارص املدعومة 

من إيران، تحديدا يف محافظة حجة.
القيادي  من  توجيهات  التنظيم  قواعد  تلقت 
املغرر  بحشد  العليمي،  عبدالله  املدعو  اإلخواين 
بهم يف مناطق متفرقة، إليقاد شــعلة ذكرى 
26 سبتمرب لتلتقط عدسات الكامريات صورها، 
ملنح اإلعالم اإلخواين مــادة صحفية يروج لها 
عىل أنها احتفال بثــورة تآمرت عليها الرشعية 

قبل الحوثيني.
الرشعية  تكرتث  مل  إعالمــي،  الغرض  وألن 
اإلرهابية،  الحــويث  اإلخوانية لحقد مليشــيا 
فجمعت لها ما اعتربتهم مناوئني تطالهم يدها 
الصاروخيــة، فقتلت بالقصــف الصاروخي 5 

وأصابت 17 آخرين.
وعىل الرغم من وحشــية الجرمية، مل تعلن 
الرشعيــة اإلخوانية وال مليشــياتها الرد عىل 
القصف بالقصــف، وال عن عملية عســكرية 
وهمية قريبة للرد عىل مصادر إطالق الصاروخ 
ثــأًرا للضحايا، بــل اكتفت بتغريــدة رخيصة 

للمدعو معمر اإلرياين وزير إعالمها.
الرشعية  أن  للتأكيــد  متابعــون  ويذهــب 
اإلخوانية العاجزة عن التوعد ملليشــيا الحويث 
اإلرهابية ولو إعالميا، لــن تثأر لضحاياها من 
تابعيها، ألن أقــى أمانيها الحضور اإلعالمي 
واالرتزاق مــن الرصاع آلخر قطــرة  من دماء 

األبرياء.

األمناء/ كتب/ وليد الشريف:

ملاذا ينكشف املســتور يف هذه األيام وتظهر الحقائق واضحة وضوح 
الشمس يف كبد الســامء ال يشوبها شائب؟ نعم لقد مر عىل هذه الحرب 
سبع سنني عجاف مل تر اليمن شامله وال جنوبه العريب يوما فيه الفرحة 
والرسور حتى أصبح التخادم بني جامعــة أنصار الله )الحويث( وحزب 
التجمع اليمني لإلصالح ال تخطئه عني بوق. تتكشــف مالمحه كل يوم 
عرب مواقفه السياسية والعسكرية ومتكينه من السيطرة عىل املواقع مع 
السالح الثقيل دون مقاومة مبساعدة حزب اإلصالح، وخالل سبع سنوات 
من الحرب استطاع اإلخوان من الضحك عىل ذقون التحالف بسحب السالح 
من الســعودية عىل أنه للمقاومة وتقوية الجيش الوطني وهم يسلحون 
جامعة أنصار الله الحوثة بتسليمهم مناطق مع السالح الثقيل التي كانت 
تحت جلباب ســيطرتهم، أن وقوف حزب االصالح مع جامعة أنصار الله 
طوعًا أو كرهًا فهم متفقون عىل تقاسم ثروة الجنوب من الذهب والنفط 
والغاز ولن يكون ذلك إال بزرع الفرقة بني أبناء املحافظات الجنوبية ونبش 
املايض ورفض مبدأ التصالح والتسامح وهذا ما يسعى إليه أعداء الجنوب 
برشاء ضعفاء النفوس مقابل حفنة من املــال وذلك مقابل التفرقة بني 

األخوة املتخاصمني وهم يجيدون االصطياد يف املاء العكر.
هم عبارة عن خدم تأكل بعد أســيادهم يرددون ما يقال لهم دون قيد 
أو رشط ولهم الســمع والطاعة.. هل يريدون من أبناء الجنوب أن يكونوا 

تابعني لهم مثل أبناء تعز والحديدة عىل أنهم هم األصل ونحن الفرع؟ 
أم هو اإلرهاب السيايس الذي ميارسه النظام بفرض التبعية برشائهم 

بورق البنكوت األخر؟ 
إن دخول الحوثيني إىل شبوة هو رسم خارطة جديدة وترتيب األوراق 

للمرحلة القادمة.
كيف ال وهم يرون مناطق من شبوة تسلم أمام أعينهم!

يا أبناء الجنوب، إن أبناء الشــامل متحدون عىل الوقوف صفًا واحدًا 
ضد القضية الجنوبية متســرتين تحت عباءة الوحدة، وآبار النفط والغاز 
والذهب يف الجنوب مســجلة بأسامء مشــائخ منهم، فهل من متعظ؟ 

والعربة بالخواتيم.

ال�ضرعية والرق�ص على اأطالل املا�ضي
كيف حتاول ال�ضرعية توظيف ذكرى »26 �ضبتمرب« ملحو �ضل�ضلة خياناتها وخ�ضائرها؟

من يك�ضف امل�ضتور؟ ومن يتعظ؟ال�ضيخ �ضالح بن فريد.. اأن تاأتي متاأخرا خري من اأن ال تاأتي


