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كتابات

للعموم ما شهدته أحياء مدينة كريرت  معلوٌم 
عدن من أحداث ومواجهات عسكرية دامية لقرابة 
مثان وأربعني ســاعة ماضية وأظــن أن أصدق 

توصيف لها بأنها ُتعدُّ "متردًا عسكرًيا" 
الحــدث إعالمًيا ِبرصفه  وبعيدًا عن إشــباع 
نحو نظريــات املؤامرة واالتهام هنا وهناك رجًم 
بالغيب ومحاوالت البعض ولو ِبحسن نية التقليل 
من حجم املشكلة كم الحظناه من بعض املواقع 
اإلخباريــة جنوبية االنتمء إضافــًة إىل ُعصبة 
التحررية عرب  الناشطني املوالني لقضية الجنوب 
التعاطي  أن  التواصل االجتمعــي.. ومع  مواقع 
اإلعالمي يف حال اتخاذ اســرتاتيجية الدفاع قد 
يكون محمودًا أحياًنا من منطلق مفاهيم الحروب 
التقليديني  الخصــوم  واملواجهات مــع مطابخ 
إعالمًيا، إاّل أنه أيًضا وبنفس الوقت قد ترتتب عليه 
نتائج عكسية تأيت يف مقدمتها عدم الرتكيز عىل 
جوهر املشــكلة والتقليل من شأنها ومن خاللها 
وبدون قصد ُينــح كل ذي فعٍل خاطئ حصانًة 
ُمسّبقًة فال يخاف أن تطاله العقوبة ويد القانون 
تكرار مشــاهد عصيان  ع عىل  ُيشــجِّ وبالتايل 

األوامر والعنرتيات الفردية مستقباًل ..
وما نحن بصــدد الحديث عنــه ليس جوهر 

يف  املشــكلة 
األمنية  املنظومــة 
ية  لعســكر ا و
املتواجدة يف نطاق 
الجنوبية  السيطرة 
تكرار  ألن  التامــة 
مشاهدها من وقت 
أضحت  آخــر  إىل 
لداء جميع  معلومة 
الشــعب  فئــات 
وخصوم  منارصين 
وباإلمكان حلها دون اللجوء إىل خرباء عسكريني 

إذا ما وجدت نية صادقة وقرار شجاع..
إذن أين تكمن خطورة املشكلة؟

 أعتقــد أنها ترتكز يف معرفــة العدو لنقاط 
املنظومة  لتعامل  مشــاهدته  خالل  من  الضعف 
األمنية والسياســية وردة فعلها عقب كل حادثة 
أحداث  عرضية عىل حدة ونأخذ مثــااًل إلحداها 
التمرد العسكري الذي حصل من قبل املدعو إمام 
النويب وشــلته يف كريرت عــدن خالل مواجهة 
رجال األمن وقوات العاصفة والحزام األمني فقد 
كنا للحظة نظن أن مسألة القضاء عىل هذا التمرد 
لن تســتغرق ســاعة واحدة عىل األكرث ولكنها 
تأخرت ولرمبا أن الحــرص عىل أرواح املواطنني 
األبرياء يف األحياء الســكنية إحدى أهم عوامل 
تأخر الحســم وعدم إخمد التمرد يف ســاعته 

األوىل إضافة إىل عوامل واســباب أخرى يطول 
رشحها.

لكن العربة من الدرس لالســتفادة منه تتمثل 
بأهميــة إحكام القبضة الحديدة عىل كل شــرب 
من أحيــاء مــدن محافظات الجنــوب الواقعة 
تحت قبضة قواتنــا الجنوبية والرشوع بتصفية 
األمنية  املنظومــة  بجســد  العالقة  الشــوائب 
والعســكرية والعمل عىل إصالحها وفق معايري 
الجيش واألمن باملفهوم الوطني وليس املناطقي، 
والحذر أكرث من عرشات اآلالف املدسوســني يف 
محافظة عدن، واملنترشين يف كل أزقة وحواري 
ُهم بلباس عمل املطاعم والبوفيات -  املدينة وُجلُّ
عمل البناء وأصحاب العربيات باعة القات عمل 
ورشــات وغريهم الكثري-  أولئك جميعهم خطر 
يتأّبــُط بجنوبنا رشًا ويف حــال تلقيهم األوامر 
بالكشف عن ماهيتهم الحقيقية عندئٍذ سيصعب 
التعامل معهم وإخمدهم بسهولة، كيف يتأىت لنا 
ذلك ونحــن ما زلنا بتلكم الصورة من التعامل مع 
مترد بسيط وبذاك الشكل من التخبط والعشوائية 

.
نتمنى أن تصل رســالتنا اىل من يهمهم األمر 
ممــن يحرصون حقــًا للحفاظ عــىل منجزات 
ثورة تحققت لشــعبنا الجنويب بفضل تضحيات 
األبرار  الشــهداء  أبنائه  بدماء  توجت  جســيمة 
وبفضــل آالم ومعاناة جرحــاُه األبطال وبفضل 
نضال مريــر خاضه ثوارُه األحــرار، وأواًل وآخرًا 

هذه املرة غري ســابقاتها لعودة الحكومة 
ألنها الثالثة وكم تعرف الحكومة ورئيســها 
الثالثة ال يســتطيع  الطلقة  أن بعــد  معني 
املعتقدات،  يف  ذلك  لحرمة  املراجعة  الوسيط 
ولهذا عىل هــذه الحكومة أن تدرك أن الحمل 
ثقيل عىل شــعب صرب وتتغاىض عن الكثري 

من األخطاء السابقة .
اليوم الحالة ال تطاق وحياة الناس ليست 
رخيصة ليســتهني بها اشخاص ال يشعرون 
الحكومة  خروج  املرة  هذه  االخرين،  مبعاناة 
مرهــون بامللفات املطروحة عــىل الطاولة 
لرئيــس الحكومة والتي بالكاد تتســع لها 
مســاحة ســطح الطاولة وتتحملها، وهنا 
االعتمد  بتوقيع  وجب عىل معــني اإلرساع 
الفرتة  للوزراء مــع تحديد  املهــام  وتوزيع 
املزمنــة إلنجازها قبل أن تتهشــم الطاولة 
من الحمل ويضيــع قلم التوقيع بني األوراق 

املتناثرة ، وهذا معناها الفشل .

يستطيع  ولن 
الحجاب هذه املرة 
منع مــن وصلت 
املاديــة  حالتــه 
الحضيــض  إىل 
املمطالت  بسبب 
تعودتــم  التــي 
عليهــا يف املرات 
لعودتكم  السابقة 
الوفــاء  وعــدم 
مبــا فوضتم من 
أجله حتى وصل الشــعب لحالة االنهيار بعد 
حصاركم املطبق عىل قوته اليومي وخدمات 

الكهرباء واملياه وباقي الخدمات .
ال حليف وال رديف قد يســمح له الشعب 
بالوصــول إليكم إلخراجكم مــن مكاتبكم 
مثل ما قد ســبق، والكــرة اآلن يف ملعبكم 
فال تســتهينوا وقد بلغ السيل الزىب وبلغت 
قلوب املقهورين الحناجر ،اإلسعافات األولية 
الناس أوىل املهــام لتخفيف  إلنقاذ حيــاة 
األعباء عن املواطــن تخفيف لحدة االحتقان 
الذي وصل إليه الشارع الجنويب حتى أصبح 

املواطن يعيش حياة التعاســة والذل ال يدري 
إىل أين يــواري وجهه أمام أوالده وقد أصبح 
ال يستطيع توفري أبســط املتطلبات اليومية 
بسبب الغالء يف األســعار ،ألن الحكومة مل 
تفكر يف يــوم يف مصري العملــة الوطنية 
إذا ما انهارت وكيــف تحول حياة الناس إىل 
جحيم يف ظل جشــع التجار الذي ال يرحم 

عزيزا وال مسكينا.
عودتكم هذه املرة نتمنى أن تتكلل بالنجاح 
الحساســة  امللفات  عىل  يدكــم  وضع  عند 
ووضعها يف املقدمــة )الرواتب ، الكهرباء، 
امليــاه ، الحفاظ عــىل قيمــة العملة( فان 
نجحتم يــا حكومة يف األربع امللفات األوىل 
يف أقل مدة زمنية رفعنــا لكم القبعات وإن 
ظللتم مثلم عهدناكم يف املرات السابقة فلن 
بوعودكم  ســابقا  ظلمتموه  شعبا  يرحمكم 
التــي مل تنفذون اليســري منها، الســقف 
الذي يحميكم ســابقا هذه املرة سيخر عىل 
رؤوسكم يا حكومة من الشعب املحارص لكم 
منتظر أول بادرة من شــخطة قلم بيد رئيس 
حكومتكم املوقرة لحلحلة األزمة املزمنة التي 
تســببتم بها ســابقا ومل تصلحها عودتكم 

إن أعمل العنف اإلجرامية املســلحة التي 
أقدمــت عليها مؤخرا الجمعــات اإلرهابية 
يف  املرتبصة  املدسوســة  الدموية  املتطرفة 
ضحيتها  وراح  عــدن  الجنوبية  العاصمــة 
والجرحى  القتــىل  الضحايا  مــن  العرشات 
املباين واملنشــآت وإشــاعة  وتدمري بعض 
الخوف والرعب والهلــع بني عامة مواطني 
عدن والجنوب، ليســت من فــراغ ومل تكن 
مجرد حدثا شخصيا عفويا عابرا مثلم تروج 
املصداقية  عدية  اإلعالمية  األبواق  بعض  له 
املمتهنة ضخ االفرتاءات التي اشتهرت بإنتاج 
واملغالطات  األكاذيب  وتســويق  املشــاكل 
ضعفاء  بعــض  ومعها  الحقائــق  وتزييف 
النفــوس املرتزقــة املاجوريــن الرخيصني 
كمحاوالت بائسه منهم لتضليل وخداع الرأي 

العام املحيل واإلقليمي والدويل. 
ويف حقيقة األمر ما حدث يوم 2 اكتوبر 
2021م يف مدينــة كريرت بعــدن هو ضمن 
مسلسل الحروب  والتآمرات املتعددة املختلفة 

املنظمة  املمنهجة 
ســلفا  املعــدة 
ضــد  القامئــة 
بهدف  الجنــوب 
ثورته  النيل مــن 
املباركة  التحررية 
تهــا  ا منجز و
وإعاقة  العظيمة 
من  الجنوبيــني 
تحرير  استكمل 
مناطقهم  بقيــة 
بأغــىل  الغنيــة 
ما  والتي  الرثوات 
زالت واقعة تحت احتالل املليشيات اإلخوانية 
والحوثية االرهابية املتطرفة املدعومة من قبل 
احتالل  الطامعني  الفرس  وااليرانيني  االتراك 
كافــة دول الوطن العريب ومنهــا جنوبنا 
العريب بتامر وتواطئ املليشــيات االخوانية 
اإلرهابية والحوثية الشــيعية الرافضية التي 
تعمالن عىل قتل ابناء امتنا العربية وتحريف 
ديننا االســالمي ومصــادرة ارضنا، وهناك 
التي  واملؤرشات  واملعطيات  االدلة  من  الكثري 
تؤكد صحة ذلك وتدين هذه القوى املليشاوية 

اإلقليمي  األمن واالستقرار  تهدد  التي  املارقة 
والعــريب بالخطــر الفعيل، ومــا تتعرض 
له لبنان وســوريا والعــراق وليبيا وتونس 
والجزائر إال شــواهد قاطعة حية تضع األمة 
العربية بأرسها أمام مسئولية تاريخية هامة 
ملواجهة هذا الخطــر والقضاء عليه رسيعا 
ونهائيا قبل فوات االوان خاصة بعد ان تجلت 
التابعة  االخوانيــة  القوى  تحالــف  حقيقة 
والقوى  جهة  من  وداعش  القاعدة  لتنظيمي 

الشيعية االرهابية ايضا من جهة اخرى. 
وشعبنا الجنويب الحي الحر األيب بقيادة 
الجنويب ربان ســفينة  االنتقــايل  املجلس 
الجنوب وحامــل قضيته نحو مرافئ الحرية 
الركن  اللواء  الجســور  القائد  برئيسة  ممثال 
عيدروس الزبيــدي، رئيس املجلس االنتقايل 
املســلحة  للقوات  القائد االعىل  الجنــويب، 
الجنوبيــة يواجه هذه الحــروب والتآمرات 
ومن بقف خلفها بكل قوة وشجاعة وبسالة 
وتحــدي منذ زمن طويل وقــدم التضحيات 
الجسام واحرز االنتصارات العظام يف سبيل 
حمية وصون دينه وعرضه وأرضه وحريته 
واســتعادة دولته كاملة السيادة يف القريب 

العاجل إن شاء الله.

امُلعتبر من أحداث كريتر

كل امللفات ىلع طاولة معين ونحن منتظرون

ما حدث يف عدن مؤخرا هو ضمن مسلسل الحروب والتآمرات التي يواجهها شعب الجنوب

ماجد الطاهري

عبداهلل الصاصي

عبدالكرمي النعوي

عادل العبيدي 

كم هي المؤامرات 
واالختراقات التي 

تعرض لها الجنوب؟

حالة الفوىض والبلطجــة التي أحدثت يف مدينة كريرت 
عاصمة محافظــة عدن بقيادة اإلرهايب إمــام الصلوي ، 
املستهدفة زعزعة أمن واســتقرار املدينة ، وخلق حالة من 
الخوف والرعب بني أبناء املدينة ، مل تكن هي املؤامرة األوىل 
ولن تكون األخرية ، وما عىل أبناء الجنوب قاطبة مبختلف 
فئاتهم املدنية واألمنية والعســكرية إال أن يشحذوا الهمم 
يف توحدهم  واالســتعداد ملواجهة أي مــن تلك املؤامرات 
واالخرتاقات والتي بعد اليوم لن تكون بحجم وخطورة تلك 
املؤامرات واالخرتاقات التي تعرض لها الجنوب سابقا ، التي 
وبفضل من الله اســتطاعت قوات األمن والدفاع الجنوبية 
ومبســاعدة عامة النــاس يف القضاء عليها وإفشــالها 
والكشــف عن خالياها والداعمني لها داخليا وخارجيا ، إال 
أنه ومن باب أخذ الحيطة والحــذر يتوجب عىل كافة أبناء 
الجنوب االســتعداد ألي من مثل تلك املؤامرات السياســية 
والعســكرية واألمنية ، التي تأيت بأشكال خبيثة كاإلرهاب 
واإلجرام والبلطجة ونرش الذعر والخوف بني عامة الناس .

 ملاذا كل هذا الكم من املؤامرات واالخرتاقات التي يتعرض 
لها الجنوب؟ 

املوقع االســرتاتيجي الهــام الذي يتمتع بــه الجنوب 
كمنطقة وســط بني مختلف دول العــامل ، وكممر لطريق 
التجــارة العاملية جعــل الجنوب يتعــرض لكثري من صور 
واشــكال االحتالل األجنبي التي تم طرد جميعها مبقاومة 

رشسة كان ينظمها ثوار الجنوب عرب مراحل تاريخهم .
ثم ومن بعد طرد االســتعمر الربيطاين من عدن دخلت 
بعض الدول العربية الخط إىل جانب الدول األجنبية طامعة 
يف احتالل أرض الجنوب ومحاولة السيطرة عليه ، أو حتى 
محاولة جعل نظامه السيايس تابعا لها بسبب ما تزخر به 
باطن األرض الجنوبية من ثــروات نفطية وثروات معدنية 
هائلــة ، فكانت الدولة أو الدولتــني أو مجموعة من الدول 
العربية يجمعهم التآمر ضد الجنوب ونظامه واســتقالله 
وملحو هويته ، غري أن هذا األمر مل يكن عىل طالقته ، فهناك 
كثري من الــدول العربية التي كانت عىل عالقة محرتمة مع 
دولة  الجنوب ، التي مازالت إىل اليوم وهي عىل نفس ذات 
العالقة ، تقدم دعمها الجليل والســخي لالنتقايل الجنويب 

وللجنوب عامة وباستمرار  .
 الشمل عنوان كل تآمر عىل الجنوب: الشمل أو ما كان 
يعرف سابقا بالجمهورية العربية اليمنية أو ما يعرف اليوم 
بالرشعية اليمنيــة الهاربة يف الخارج أو ما يعرف بجمعة 
الحوثيني، دامئا والشــمل كان هو عنــوان الدخول يف أي 
تآمر أو اخرتاق ضد الجنوب وشعبة ودولته وقضيته ، أكان 
ذلك بذاته أو مبساعدة دولة أو دول أخرى ، فجميع املشاكل 
واألحداث العسكرية واألزمات االقتصادية والسياسية التي 
كانت تحدث يف الجنوب ســابقا والتي مازالت تحدث إىل 
اليوم نجد أن الكثري من أبناء الشــمل كانوا هم عىل رأس 
تلك املؤامرات و األحداث ، وبتوافق جميع  فئاتهم السياسية 
والعسكرية والدينية والقبلية والتجار ، الذين وباسم اليمننة 
وتحقيــق الوحدة اليمنية ، ثم باســم الدفــاع عن الوحدة 
اليمنية استطاعوا أن يخرتقوا الجنوبيني يف كل مراحلهم ، 

وبسببهم تعرض الجنوب لكثري من املؤامرات البشعة .
 عالقة الحــرب ضد االنتقــايل بالجنــوب: إن الحرب 
السياسية والعسكرية واالقتصادية واإلعالمية وما يتخللها 
مــن مؤامرات واخرتاقات وأعمل إجراميــة وإرهابية التي 
تستهدف كيان املجلس االنتقايل الجنويب لها عالقة كبرية 
مبحاولة السيطرة عىل الجنوب واحتالله ، إىل درجة أن ما 
تسمى الرشعية اليمنية وبدعم دول عربية وإقليمية تأمروا 
يف تسليمهم للحوثيني جبهات قتال هامة مبا تحتويه من 
مناطق ومحاور وألوية عســكرية بعدتها وعتادها من أجل 
تســهيل عودة الحوثيني إىل الجنوب مــرة أخرى واحتالله 
من جديد ، وكل ذلك من أجل القضاء عىل املجلس االنتقايل 

الجنويب .
ولكن ملــاذا؟ ألن الجنوب وعرب تاريخه الســيايس قبل 
االستعمر الربيطاين ومن بعد االستقالل إىل ما بعد الوحدة 
املشــؤومة  إىل الوضع السيايس والعســكري الحايل  مل 
يشهد أن تم فيه تأسيس كيان سيايس جنويب حر وخالص 
من الجنوبيني كاملجلس االنتقايل الجنويب ، مل  يستطيعوا 
اخرتاقه ، ومل يســتطيعوا رشاء ذمــم قادته ، ومل يقبل أن 
يساوم بقضيته املطالب فيها استعادة دولة الجنوب بحدود 
عــام 1990 ، ليكون املجلس االنتقــايل الجنويب مبنهجه 
النضايل  السيايس وبتشكيله قوات عسكرية وأمنية كبرية 
وقويــة ، ومبا يتمتع به من شــعبية جنوبية كبرية جعلت 
جميع املؤامرات التي تحاك ضد الجنوب تهزم وتفشــل يف 

أول خطوة من خطواتها العدوانية .


