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كتابات

دامًئا مــا تنكرس ميليشــيا الحويث، 
أســود  تواجه  إيرانًيا، عندما  املدعومــة 
وتتلقى  الجنوبية،  املسلحة  القوات  أبطال 
الهزائــم املُذلة، غري أنها تتأســد، وتتنمر 
عندما تواجه قوات إخوانية، أو باألصح ما 
ينطبق  وهنا  الوطني"  بـ"الجيش  ُيسمى 
املثل املرصي القائل: "اليل اختشوا ماتوا".
لن أخوض يف الحديث عن سبب ذلك، 
هل هناك خيانات أم ال؟ هل يتم التســليم 

واالستالم أم ماذا؟
لن أتحدث عن هذا ُمطلًقا، فمن يتأمل 
جيًدا فيام يحدث يف جبهات الشامل، وما 
يحدث يف جبهات الجنوب، ومن يتأمل يف 
سري املعارك يف جبهات الضالع الجنوبية، 
وســري املعارك يف جبهات مأرب اليمنية، 
ومن سُيقارن حجم الدعم املادي واملعنوي 
الجنوبيــة  الجبهــات  والعســكري يف 

الجبهــات  ويف 
 ، لية لشــام ا
دون  ســُيدرك، 
شــك،  أدىن 
مــا  حقيقــة 

يجري.
لن نشــمت؛ 
الشــامتة  ألن 
مــن  ليســت 
شــيمنا، ولــن 
نسخر ألننا ُندرك أن من ينشغل بالسخرية 

من عدوه سيندم يف نهاية املطاف.
نحن لن نقول شــيئا فيام يحدث يف 
محافظة مأرب اليمنية، فذلك شأن خاص 
باألشقاء يف اليمن الشقيق، لكن إن طلب 
رشفاء اليمن املعونة من شــعب الجنوب 
وقواته املســلحة الجنوبية البطلة، فبكل 
إخوانهم  نداء  الجنوب  أبناء  تأكيد سيلبي 
لكن،  الشقيق،  اليمن  يف  املســتضعفني 
وليعــذرين رشفاء اليمن مام ســأقوله، 

فللرضورة أحكامها.

نداء رشفاء  الجنوب وقواته ســيلبي 
األشــقاء باليمن لكن بــروط حتى ال 
نكون ضحية كام حدث يف السابق، وأول 
املســلحة  القوات  تقف  أن  الروط  هذه 
الجنوبيــة إىل جانبكم يف دحر وهزمية 
ميليشــيا الحويث املدعومة إيرانًيا، حتى 
تطهري أرضكم، وبعدها ســيعلن شــعب 
السيادة  كاملة  دولته  اســتعادة  الجنوب 
التي كانت قامئة مــا قبل 21 مايو / أيار 

1990م.
كام أن مــن ضمن رشوطنا، أن يكون 
رشفاء اليمن الذين يريدون بحق وبصدق 
الخالص من الظلم الحويث، أن يكونوا يف 
مقدمة الصفوف، فيام ســتكون القوات 
تسندكم،  الخلف  من  الجنوبية  املســلحة 
يلزم،  ما  بــكل  وتحمي ظهركم، ومتدكم 
كام سنخّصص فرقة من القوات املسلحة 
الجنوبية ُتســمى "فرقة اقتحام" تكون 
فقط،  الحوثية  املواقــع  اقتحام  مهمتها 
لتكملوا بعدها أنتم املشوار، وهكذا دواليك.

ال أحد يشــكك يف وطنية ومصداقية حسن 
باعوم، فللرجل مواقف وبصامت يف منعطفات 
كانت الكلمــة واملوقف أقوى ســالح ميكن أن 
ميتلكه الجنويب يف مواجهة غطرســة املحتل، 
كان باعوم حينها موقفًا لــن ينال من وطنيته 
أحــد ومثلام أن له تلك البصامت فإن اإلنســان 
عمــر، فمهام حاولــت "الزعامــة الحرصية" 
املحيطة واملسرتزقة به فللعمر قوانينه، فالحبيب 
بورقيبــة زعيم تونس التاريخــي عندما غلبته 
قوانني العمر وكرب الســن بني الخرف والسكر 
اســتبعدوه من واجهة الحياة السياسية إكراما 
له وظل رمزا محرتما لكن مل تستثمره "الزعامة 
الحرصية" املحيطة به بل قدمت نفسها للشعب 
الحياة ومل يجعلوا  التونيس كام هي وســارت 
منه "بو" يغالطون به شعب تونس ويستدرون 
به عطفهم، فهل ستعملها "الزعامة الحرصية" 
املحيطة بباعوم وتقول إن طاقة الرجل استُنِفدت 

نفســها  وتقــّدم 
هي  كام  للجامهري 
باعوم  تجعــل  وال 
مساحيق  وتاريخه 

لتجميلها؟!
فهي  تفعل  لن 
أصغــر وأضعــف 
مــن ذلــك فغياب 
عنها  الرجــل  ظل 
سيكشــف عجزها 
وخواءهــا وقلــة 

حيلتها. 
قالت  بباعوم  "املحيطة  الحرصية  "الزعامة 
إن باعــوم رفــض تأييد حــرب التحالف ألن ال 

ضامنات للجنوب فيها.
ماذا جّد حتــى عاد؟ هل حصــل عىل تلك 
الضامنــات أو باألحرى هل حصلــت "الزعامة 

الحرصية" عىل تلك الضامنات؟
فليأتــوا بربهانهــم إن كانــوا صادقني .. 
املقاومة  الحرصية " ســخرت مــن  "الزعامة 
الجنوبيــة وأن مــن يقاتلون الحــويث بدون 

اســتقالل  مبنح  إقليمية  وال  دوليــة  ضامنات 
الجنوب فهم مرتزقة!

 هل من يصد العدو عن أرضه مرتزق ويحتاج 
ضامنات؟! كل مقاتل يقاتل الحويث الذي يجوس 
أرضنــا محاربا باغيا فهو مقــاوم رشيف وإن 

اختلفنا أو تعادينا معه ...
هل حصلــت "الزعامة الحرصية " عىل تلك 
الضامنــات حتى عادت؟ وأيــن موقع مقاومة 
الحويث يف عودتها؟ ؛بل أكــدت ذات "الزعامة 
الحرصية" وعىل الهواء مبارشة أن قوات النخب 

والحزام األمني مرتزقة لإلمارات ..
هل ما زالت "الزعامة الحرصية" تتخندق يف 

ذات النظرة؟
الرجل صــادق يف عودته ، مــع األخذ يف 
االعتبــار قوانني العمــر ، فقد عرفنــاه  كلمة 
وموقفــا يف أوقــات صعبة ومغريــات كثرية 
به  املحيطة  الحرصية"  "الزعامــة  رفضها لكن 
ليست يف صالبته ورفضه لإلغراءات والفرق أنه 
كان يتمّســك بثوابته وال يركب موجة االغراءات 
..مرحبا باعوم لكنا ال نثق "بالزعامة الحرصية 

" التي تتخذك مكياجا لتغطية قبحها.

 العمليــة الغادرة والتي اســتهدفت موكب 
وزير الزراعة اللواء ســامل الســقطري - عضو 
هيئة رئاسة املجلس االنتقايل الجنويب - وكذلك 
األمني العام لهيئة رئاســة املجلــس االنتقايل 
الجنويب األستاذ أحمد حامد مللس محافظ عدن 
، هي عملية جبانة وتدل عىل النزعة الفاشــية  
واإلرهابية لقوى الغدر واإلرهاب والخيانة والتي 
تم إفشــال مخططاتها أواًل بــأول منذ محاولة 
ومرورًا  املناصفة  لحكومــة  الجامعي  االغتيال 
بتفجري الوضع يف كريرت عقب عودة الحكومة .

لقد كان تفجــري الوضع يف كريرت محاولة 
من  االنتقايل  املجلس  إلخراج  فاشــلة  انقالبية 
املشهد السيايس ، وإعطاء مربر لهروب الحكومة 
الدائم  الهروب  ومغادرتها عدن والعودة ملسلسل 
والتنصل عن االلتزام باتفــاق الرياض ومعركة 

دحر املليشيات االنقالبية الحوثية .
ولقد ســار الطرف املســيطر عــىل القرار 
الرئايس  والحكومــي، وخاصة رأس الحكومة، 
عىل نفس املنوال منذ ســنوات  بتسليم املواقع 
شــاماًل وإهداء الحويث انتصــارات بدون كلفة 

بالعنف  والتوجــه 
املختلف جنوبًا عىل 
عىل  السيطرة  أمل 
الجنوب  مســاحة 
يتم  بديل  كوطــن 
الرثوات  تقاســم 
مــع  والحكــم 
الحويث  االنقاليب 

يف صنعاء .
العملية   هــذه 
الغــادرة لن تكون 
األخرية لذلك الطــرف املعرقل ،لذلك وجب الحذر 
والبدء الحقيقي لتأســيس دائرة الدفاع واألمن 
الحقيقي الجنويب من الكوادر املختصة واملجربة 
وال بأس من رفدها بالعنارص الشابة لالستفادة 

والتدريب عىل يد الخربات والكوادر القدمية .
األمن يا مجلســنا االنتقايل هــو املعلومة 

وليس النقاط العسكرية .
األحزمة ونقاطها هي أمن مســلح وقوات 
تدخل رسيع وليســت هي من تستطيع البحث 
عن املعلومات أو إدارة االستخبارات واملخابرات .

إن هذه العملية هــي البداية باتجاه قيادات 
االنتقايل كلها ووزراءها يف حكومة املناصفة .

دائرة  تأســيس  برسعة  ونطالبكم  نحذركم 

دفاع وأمن خاص بالجنوب وال ترتبط بأي جهة 
رشعية أو غريها .

أمن ودفاع خاص بالجنوب وبكوادر الجنوب 
كقياديني  ليــس  بالشــباب  مطعمني  القدمية 
والكفاءة  الخربة  قيــادات  بل كمتدربني وتحت 

القدمية .
بدون تلك الدائرة الحقيقية سنظل مخرتقني 
وســتظل املعلومة غائبة عنــا وعنكم وبالتايل 
ســتكونون هدفًا ســهاًل لقوى الر واإلرهاب 

الخسيس .
املفخخة  والعمليــات  العامل ظــل متفرجًا 
تحصد أرواح الجنوبيني فقط من املحافظ اللواء 
جعفر إىل مئات املستجدين طالبي التجنيد ،ومل 
يتكرم املجتمع الــدويل حتى بإدانة باهتة حتى 
من باب رفع العتب عنه كمجلس يدعي الحفاظ 

عىل السلم واألمن الدوليني .
الحــذر الحذر ويجب اإلرساع يف تأســيس 
دائرة أمــن ودفاع جنويب حقيقيــة ،ألن العدو 
املرتبص يعاين من ســعار الفشــل املتكرر من 
تحقيق أي انتصار عىل شــعب الجنوب والعودة 

للسيطرة عىل العاصمة عدن .
نحمد الله عىل ســالمة الوزير الســقطري 
واملحافظ مللس ونرتحم عىل الشــهداء ونتمنى 

الشفاء للجرحى.

ليست شماتة بل الحقيقة

مرحبا باعوم ولكن!

لن يخيفونا.. ولكن!

عالء عادل حنش

صالح علي الدويل باراس

أحمد عمر حسني

 أ.د خالد مثنى حبيب

االنتقالي 
واستعادة أمجاد 

أكتوبر

 نســتقبل الذكرى الـ 58 لثورة 14 أكتوبر 
التي انطلقت من جبال ردفان والشــعب يف 
الجنوب يعيش  أوضاعا  غري مسبوقة  بسبب 
اســتمرار الحروب العدوانيــة ضده  من قبل 
الحوثيني واإلخوان املسلمني . لقد مثلت ثورة 
أكتوبر  ثورة مســلحة حقيقية قامت بتغيري 
جذري يف الجنوب وال يستطيع  أحد أن ينكر 
املنجزات التي حققتها من توحيد املشــيخات 
والســلطنات إىل بناء جيــش وأمن وطنيني 
التعليم  الشــعب ومجانية  وتحسني معيشة 
والصحة ...إلخ وقد اعرتفت بريطانيا نفسها 
عرب كتابها ومثقفيها بــأن الجبهة القومية 
اســتطاعت تنفيذ مــا مل تســتطع تنفيذه 
توحيد  إىل  باإلشــارة  الجنوب  يف  بريطانيا 
املشيخات والسلطنات وقضايا  أخرى، وقالوا 

لقد نجحوا حيث فشلنا نحن.
نعم، لقد نجحت ثــورة أكتوبر يف إيصال 
الســفينة إىل بر األمان بفعل حنكة قادتها 
والتفاف الشــعب حولها ولكنها تعرضت إىل 
اخرتاق يف عهد الدولة؛ أي  بعد االســتقالل  
من قبل بعــض االنتهازيــني الطامعني يف 
الســلطة البعيدين عن النضال الذين تغلغلوا 
يف بنيانها حتى متكنوا من الســيطرة عىل 
بعــض مفاصلها وإضعافهــا، وهو ما جلب 
قادتها  الثقة بني  الرصاع واالنقســام وعدم 
ومناضليهــا األصليــني بــل والتخلص من 
غالبيتهم  واســتبدالهم بشــخصيات جديدة 
مل متســها حرارة الشمس ومل تجرح أكتافها 
حمل البندقية كام قال املناضل املرحوم عوض 
الحامــد، وعالوة عىل كل ذلك ذهبت ثورة 14 
بدخولها  االنتحار  عىل  وأقدمت  بعيدا  أكتوبر 
الوحدة عام 90 مع ناس ال يســتحقون حجم 
هذه التضحية الكبرية ال ســيام وهم واقعون 
يف إطار الــال دولة والال ثورة  بل ومرتبصني 
بثوريت  أكتوبر وســبتمرب معا. فحينها يف 
عام 90 مل تعد ثورة 26 ســبتمرب باقية  وال 
رجالها باقون ومل يبَق لديهم إال اإلجهاز عىل 
ثــورة 14 أكتوبر ومنجزاتهــا وهو ما حدث 
فعال  بواسطة حرب 94 وما تالها من حروب 
أوصلت شــعب الجنوب إىل حالة من البؤس 
وضنك العيش؛ لكن شعب الجنوب شعب ثائر 
مل ينــَس وهج أكتوبر  فجــدد العهد بإعادة 
انتصــارات وأمجاد أكتوبر ليس من اليوم  بل 
منذ احتالله يف 7 / 7 عــام 94 عندما قاوم 
يف  يدور  ومــن  واإلصالح  املؤمتــر  تحالف 
فلكهم وتحالف عفــاش -الحويث يف 2015  
واعتــداءات اإلخوان املســلمني يف 2018 و 
2019 مع بقية  األعــامل اإلرهابية للقاعدة 

وداعش وأنصار الريعة وأتباعهم.   
وال زال شــعب الجنوب  يقدم التضحيات 
الجســام حتى هذه اللحظــة  لدحر  جحافل 
تلك القوى من أرضه بقيادة املجلس االنتقايل 
الجنويب  ورئيسه الفذ اللواء عيدروس قاسم 
الزبيدي الربان املقتدر لســفينة تقدم ثورتنا 
وســط أمواج الخيانــات والتآمرات ورصاع 

املصالح الدولية.
التحية لشــهداء 14  أكتوبر 63  والتحية 
الستعادة  التحررية  الجنوبية  الثورة  لشهداء 

نرص أكتوبر.


