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كتابات

كنا  التي  الجنوبية  الثوريــة  الحاجات  جميع 
نتمنى تحقيقها يف نضالنا الســلمي أيام الحراك 
الســلمي الجنويب لنرضب بهــا جرائم وهمجية  
نظام عفاش التي تطــاول بها ضد الجنوبيني، ها 
اليوم  الجنوبية نراها  الثوريــة  الحاجات  هي تلك 
تتحقــق عىل يد املجلس االنتقــايل الجنويب قائد 
حارض الثــورة الجنوبية وجامع الثوار عىل صعيد 

جنويب واحد بتوفيق من الله، التي منها: 
متثيــل نضال الشــعب الجنــويب يف كيان 
ســيايس جنويب  واحد له رئيــس وأعضاء هيئة 
رئاسة تم اإلجامع الجنويب عليه وعىل رئيسه يف 

تفويض شعبي جامهريي كبري.
إيجاد داعم عريب إقليمي متعاطف وبقوة مع 
بدولة  واملتمثل  الجنوبية  الدولة  اســتعادة  مطلب 

اإلمارات العربية املتحدة وعدد من الدول األخرى.
تشــكيل وحدات عســكرية  وأمنية جنوبية 
كبرية وقوية اســتطاعت أن تدافع عن  الشــعب 
الجنويب وتحمي ثورتــه وقضيته وكيان املجلس 
االنتقايل الجنويب، وحققت العديد من االنتصارات 

العسكرية واألمنية عىل األرض.
تــم انتزاع  ومــن فم قوى االحتــال اليمني 
العفاشية واإلخوانية والحوثية االعرتاف بالرشعية 
الرياض واالشرتاك  اتفاق  بالتوقيع عىل  الجنوبية 
يف حكومة مناصفة بني الشــامل والجنوب، وإن 
تــم تعطيل العمــل بهام إال أن االعــرتاف الدويل 
واإلقليمي بقضية الجنوب وممثلها االنتقايل  بقي 

عىل أثرهام.

عــىل  العمــل 
الهيئات  اســتعادة 
ت  سســا ملؤ ا و
والعسكرية  املدنية 
لدولــة  واألمنيــة 
اليمن  جمهوريــة 
طيــة  ا ميقر لد ا

الشعبية.
الثورة  قــدرة 
يد  عىل  الجنوبيــة 
االنتقايل  املجلــس 
الجنويب وعىل أرض 
الواقع تحقيق كل تلك النقــاط الجبارة التي تعرث 
تحقيقها يف زمن الحراك الســلمي الجنويب ، هذا 
يعني أن الجنوب يسري يف تقدم نضايل كبري نحو 

مطلب استعادة الدولة الجنوبية.
الكرتونية  مكوناتهم  وعــر  هناك  إذا  فلامذا 
التي ليس لهم بها منها غري اسمها يريدون إعادة 
ورجوع الثورة الجنوبيــة إىل زمن الضعف بعدما 

رصنا اليوم قوة يف كل يشء؟ 
لحساب من يعمل ما يسمون أنفسهم رؤساء 
لتلك املكونات الكرتونيــة التي عفى عنها الزمن؟ 
وملاذا يكون دعــم ظهورهم يف أوقات محددة من 
أجل محاولة شــق وحدة الصف الجنويب وسلب 

القوة الجنوبية املتحققة أو عىل األقل إضعافها؟
إن كان أولئك العائــدون الراجعون من الغربة 
إىل  الكرتونية  اســامء مكوناتهــم  يافطة  تحت 
واجهة النضال الجنويب صادقني يف عودتهم ويف 
اســتئناف نضالهم نحو تحقيق اســتعادة الدولة 
الجنوبية كان األوىل بهم أواًل  النظر واالستجابة 
للجنــة الحوار الجنويب الجنويب املشــكلة بقرار 

سيايس من الرئيس القائد عيدروس الزبيدي ، ثم  
مباركة املجلس االنتقايل الجنويب عىل ما استطاع 
تحقيقه مــن تقدمات كبرية يف مســرية الثورة 
الجنوبية املباركة ، ومن ثم االتصال والتواصل  مع 
قيادة االنتقايل  من أجل ترتيب عودتهم عىل اعتبار 
أنهم يسريون عىل نفس الهدف الجنويب الذي يراد 
تحقيقــه ،  وتكون عودتهــم  برتحيب معلن من 

املجلس االنتقايل الجنويب.
منذ تأســيس املجلــس االنتقــايل الجنويب 
ولصــدق توجهه وثبات موقفــه ومبدأه مع ثورة 
الجنوب التحررية اســتطاع االنتقــايل أن يغربل 
الثورة من كل الذين تسلقوا حركة النضال السلمي 
الجنويب وبقدرة قادرة وصلوا إىل قيادتها ومتكنوا 
باسم  أن يؤسسون ألنفســهم مكونات سياسية 
الحــراك الجنــويب ، حيث وبعد إعان تأســيس 
املجلس االنتقايل الجنــويب ككيان جنويب موحد 
لكافة رشائحهم ومتطلع لتحقيق أهداف نضالهم 
تكشــفت حقيقة مــآالت تلبس أولئــك بالنضال 
الجنويب كذبــا وزيفا من خال إظهــار عدائهم 
لانتقــايل الجنــويب منذ أول وهلة لتأسيســه ، 
وتفضيلهــم الرجــوع إىل حاضنتهــم من قوى 
االحتال اليمني  ليصريوا  صوتا يعر عن لســان 

حالهم ضد كيان املجلس االنتقايل الجنويب.
نتمنــى من الزعيــم باعوم أن يفهــم اللعبة 
ويتاىف نفســه مدركا أن ترحيبهم به يف عودته  
إىل أرض الوطن واستعجال إحاطتهم به وحراسته 
ليس إال من أجــل أبعاده عن أي تقارب مع املجلس 
االنتقايل الجنويب الذي وبسببهم لن يجني باعوم  
غري حرق كــرت نضاله وشــعبيته إن مل يتدارك 

خطرهم وينجو بنضاله من رشاك شباكهم.

ما نشــهده اليوم من تكالب سافر ومحموم 
لنصب شــاهد قر املنطقة الحرة عــدن، بإيادي 
العام ٢٠٠٣م  جهات حكومية رسمية ليعيدنا إىل 
عندمــا أقدمــت الحكومة عىل  اســتعادة ميناء 
الحاويات من "مينفســت" عن طريق تعويضها 
وإعفائها  املتبقية إلدارتها وتشــغيلها  الفرتة  عن 
عن التزاماتها يف إكامل املراحل التطويرية للميناء 
املنصوص عليها يف العقد املرم بينها وبني الهيئة 
العامة للمناطق الحرة حينها وهي االستعادة التي 
اتضح أنها مل تكن إال مقدمة لوقف وتعطيل نشاط 
املنطقة الحرة عدن وليــس لصالح تعزيز  دورها 
ومكانتها كمنطقة حرة واعدة قادرة أن تلعب دورا 
العاملية وكبوابة  التجارة  محوريا يف دوران عجلة 
لديهــا كل املقومات لتكون محــط جذب ملختلف 
االستثامرات العاملية املالية والصناعية والتجارية. 
فكانت هذه الخطوة مقدمة لخطوات مبيتة الهدف 
منها إخراج املنطقــة الحرة عدن من دائرة أي فعل 
لها فكان إصدار قرار آخر قىض بنزع تبعية امليناء 
من املنطقة الحرة وتسليمه بقرار معارض لقانون 

إنشاء الهيئة العامة للمناطق الحرة لوزارة النقل.
وهو القرار الذي جــاء ليصب يف نفس بؤرة 

تصفيــة املنطقــة 
الحرة وتحويلها إىل 
مفرغ  عنوان  مجرد 
أي محتــوى  مــن 
يتعاضــد  والــذي 
قرار  مــع  بــدوره 
العامة   الهيئة  إنهاء 
الحــرة   للمناطــق 
باملنطقة  واختصاره 
من  بدال  عدن  الحرة 
نقــل مقــر الهيئة 
لعدن         وهــو الذي كان مبثابة الضوء األخرض  
القوى املشيخية  أمام مراكز  الباب واســعا  لفتح 
للتضحية  والقبلية كقوى ال ينقصها االســتعداد 
مبصالح الوطن واإلنسان ألجل وخدمة ملصالحها 
هي، وذلك من خال تسليم وتأجري ميناء الحاويات 
لجهات خارج نطاق مسؤولية املنطقة الحرة وملن 
يعمل ويجتهد لتعطيلها وشل حركتها ومبا يخدم 

مصالح مواين خارج حدود الوطن.
إن هذا املسلســل التخريبــي واملدمر ملرشوع 
عدن منطقة حرة والذي بات نتيجة لتوسع حلقات 
هذا املسلســل البشــع املتمثل يف الســطو عىل 
أراضيها وفتح شــهية سامرسة األرايض تجاهها 
وتدخــل كثري من الجهات يف شــؤونها، كل هذا 
قد تم وما زال يف الوقــت الذي كنا ننتظر فيه أن 

يأيت من يعيد األمــور إىل نصابها وأن يعمل عىل 
متكني املنطقة الحرة من مامرسة نشاطها بشكل 
أفضل نجد  وبصورة صادمة مع األسف أن الجهات 
عليها  يعول  التــي  الحالية  الحكومية  الرســمية 
يف تصويب األمر وتقييــم ما اعوج منها  تواصل 
الهروب والتنصل عن القيام مبسؤولياتها بالتفرغ 
إلنجاز مسرية اإلجهاز عىل مرشوع املنطقة الحرة 

عدن واإلتيان عىل آخره .
والــذي يتــم اليــوم ال بجهود وإجــراءات 
وتنســيقات حكومية وحسب بل وتحت مظلة الا 
مباالة  وصمت كل القوى والتنظيامت السياســية 
واملدنيــة واألكادميية التي عليهــا أن تخرج من 
تســليمها باألمر الواقع وتنري ملواجهة  مرشوع 
تصفية املنطقة الحرة. كام أننا هنا نناشد القيادة 
السياســية ممثلة باألخ رئيس الجمهورية برسعة 
املهازل ومحاســبة مــن يقف خلفها  وقف هذه 
وإزالة  إلصــاح  عملية  خطة  بوضــع  والتوجيه 
العقبات املعرقلة واملعيقة لنشــاط املنطقة الحرة 
عدن وعدم الســامح مبواصلة تأجيل وترحيل أي 
دور إيجايب لهــا خصوصــا وأن نجاح مرشوع 
املنطقة الحرة عــدن  متعلق بصورة وثيقة بوجود 
ومنو ومنــاء وتطور  اإلنســان وذا صلة مبارشة 
إلخراجه مــن حالة الرتدي والضيــاع والفوىض 
وعدم االستقرار التي تفتك به وتغيب أي دور فاعل 

ومؤثر له .

مل ميض يومان عىل العملية اإلرهابية التي شهدتها 
العاصمة عدن واستهدفت األخوين محافظة عدن ووزير 
الزراعة وهام القياديان املعروفان يف املجلس االنتقايل 
الجنــويب حتى جــاءت تفجريات ســيئون مبحافظة 
حرضمــوت لتؤكد أن اإلرهاب يتمــدد وينترش بأريحية 
وطأمنينة تحت ســمع وبرص القوات "الرشعية" رغم 
الرضبات املوجعة التي تلقتهــا بعض بؤر اإلرهاب يف 
حرضموت وشــبوة منذ أقل من عامني عىل أيدي قوات 
النخبتــني الحرضمية والشــبوانية ومل تنتعش إال بعد 

اجتياح القوات "الرشعية" ملحافظة شبوة.
ويف أبني أعلنــت األجهزة األمنية عن إلقاء القبض 
عــىل خلية إرهابيــة كانت تســاهم يف نرش املرشوع 
الحويث والرتويج له وبحوزتها أجهزة تجسس وأسلحة 
ومعدات عســكرية فضا عن الوثائق واإلصدارات التي 
تتضمن عينات من الفكر الســايل العنرصي للجامعة 

الحوثية.
ويف حرضموت الســاحل كشف محافظ املحافظة 
عن إلقاء أجهزة األمن القبض عــىل مجموعة إرهابية 
كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف عددًا من 

املرافق الحيوية االقتصادية واألمنية واملدنية.

املظاهــر  هــذه 
مدبروها  يحاول  التي 
ومنفذوها  وممولوها 
ونرش  األمن  زعزعــة 
وتصفيــة  الرعــب 
وطنيــة  قيــادات 
األول،  الصــف  مــن 
يف  الفوىض  ونــرش 
الجنوب،  محافظــات 
عن  منفصلة  ليســت 
بعضها البعض بل إنها تشــكل حلقات متصلة يف إطار 
مخطــط متكامل يســتهدف كل محافظــات الجنوب 
كجزء من محاوالت إكراه الشعب الجنويب عىل التخيل 
عن حقه املرشوع يف اســتعادة دولته واختيار طريقه 

املستقبيل املستقل بعيدًا عن الوصاية والتبعية.
ولعــل املتابع النبيــه ياحظ أن املســتهدف بهذه 
األعامل اإلجرامية اإلرهابية، مل يكن ســوى محافظات 
الجنوب حيث مظاهر الرفض الشعبي العارم لسياسات 
خاطفــي الرشعية، املتواطئني بهذا الشــكل أو ذاك مع 
الجامعة الحوثية )وكيل إيــران الحرصي يف املنطقة( 
وهو الرفض الشــعبي لنفس املرشوع الحويث وموكليه 

وداعميه.
يف  اإلرهابية  للعمليــات  امللحوظ  االنتشــار  هذا 
محافظات الجنوب يأيت يف إطار تقسيم املهامت يف ما 
بني الجامعات اإلرهابية املختلفة فحيثام يتوىل الحويث 

املهمة تغيب جامعات داعش والقاعدة ومن يفوضونها 
ويســهلون لها مهامتها، وحيثام يغيب الحويث تتوىل 
املهمة جامعات داعش وتفرعاتها املعروفة مبركز دعمها 
وراسمي سياساتها ومموليها من صناع السياسات يف 
اليمن، وهذا ما أطلق عليه أحــد الظرفاء بــ "التوزيع 

العادل لإلرهاب".
بقيت اإلشارة إىل أن تنامي اإلرهاب يف محافظات 
الجنوب ال يســتثني محافظــة وال منطقة وال مديرية، 
وهو يأيت بعد فشــل محاوالت اجتياح عدن عر الحملة 
العسكرية وال عر إثارة الفوىض، وبعد فشل محاوالت 
إســقاط مناطق يف لحــج والضالع حيثــام تتصاعد 

الهجامت اإلرهابية الحوثية.
وهنا نقــول للجنوبيني الذين يبتهجون النتشــار 
الجنوبية  السياسية  بالطبقة  العمليات متشــفيني  تلك 
وعىل رأســها املجلس االنتقايل الجنويب وقوات األمن 
الجنوبية، إن الذين لعبوا مع األفاعي دفعوا الثمن غاليا، 
ولتعلموا أن تســخري جامعات اإلرهاب لتحقيق مصالح 
سياســية لفئة معروفة بتورطهــا يف رعاية اإلرهاب 
وتنشئته والحفاظ عىل جامعاته منذ مطلع الثامنينات 
من القرن املايض، لن تســتثنيكم حينام يحني موعدكم 
معها، فاإلرهابيني لن يســقطوا الجنــوب، ولو فرضنا 
جدال أنهم نجحوا يف ذلك، ال ســمح الله، فلن تكونوا إال 
ضمن قامئة املستهدفني مهام قدمتم لهم من تسهيات 
أو بنيتم معهم من عاقات ومجامات، أو حتى صمتتم 

عام يفعلون من منكرات.

رجوع املكونات الكرتونية يف زمن تقدم االنتقالي

املنطقة الحرة عدن ضحية التسيب وعدم الشعور باملسؤولية

التوزيع العادل لإلرهاب!

عادل العبيدي 

سالم الفراص

د. عيدروس النقيب

نصر هرهره 

لن تنجح المؤامرات

كلام اقرتب شعبنا أكرث من االستحقاقات السياسية التي 
يستحقها بجدارة - وهي استحقاقات مرشوعة كفلتها له كل 
الرشائع الساموية وكل األعراف والقوانني اإلنسانية  - اشتدت 
املؤامرات وتوجهت نحو القيادة السياســية لشــعبنا املمثلة 
باملجلس االنتقــايل الجنويب، الذي يواجــه اليوم أرشس تلك 
املؤامرات ومن عدة اتجاهات ، بغيــة رضب الجنوب وقضيته 
يف رأسه الصلب وحامل قضيته لتستبدله بقوى هشة ضعيفة 
ال متثل إرادة الشــعب بل متثل مصالحها األنانية الضيقة التي 
تفضلها عىل املصلحة الوطنية العليا لشــعب الجنوب، واألكرث 
غرابة أن قوى النفوذ واالحتال اليمني تريد أن تختار لشــعب 
الجنوب من ميثله، وتلك القــوى ماضية تحت مظلتني األوىل 
تعادي شعبنا رصاحة وتنكر أننا شعبا ووطنا وهوية مستغلة 
وبالتايل تنكر علينا حق تقرير مصرينا ويف مقدمة تلك القوى 
هي األحزاب واملكونات اليمنية التي تم ميننتها وتريد أن تيمنن 
شــعبنا ووطنا وهويتنا تبعا ليمننتهــا ويف املقدمة واألكرث 
رشاسة منها اإلخونج التي ال تعرتف بالشعوب وال باألوطان وال 
بالهويات والثانية تتدثر بأهداف وتطلعات شعبنا وهي تضمر 
الرش فهي تعلن أنها مع اســتعادة دولة الجنوب واســتقاله 
ولكنها تعمل عىل تشــتيت قيادة شعبنا وتفرخ نتوءات تدعي 
الريادة والقيادة بهدف التشويش عىل الحامل السيايس واملمثل 
لشــعب الجنوب الذي هو مثرة نضال وكفاح وتضحيات شعب 
الجنــوب بعد أن كانت تقول ال قيادة بعد اليوم تريد أن تثبت ما 
تقوله قوى النفوذ واالحتــال اليمني أن الجنوبيني لن يتفقوا 

وسوف يتقاتلون من طاقة إىل طاقة.
 ولو كانــت صادقة فيام تدعيه من أنها تعمل عىل تحقيق 
اســتعادة الدولة الجنوبية واســتقال الجنوب لكانت دعمت 
الجنويب  االنتقايل  باملجلس  املمثلة  السياســية  القيادة  وازرة 
والقوات املسلحة الجنوبية التي تعتر فعل حقيقي عىل االرض 
إلنجاز االستقال واستعادة الدولة ال أن تخلق العراقيل أمامها 
مبجرد انها تريد ان تكون هي  يف املشهد العام ودون ان يهمها 

تحقيق الهدف الوطني. 
وكا االتجاهني األول والثاين فإنهام يف املحصلة النهائية 
ضد إرادة شعب الجنوب ونستثني من ذلك القوى والشخصيات 
الوطنيــة  الحقيقة التي تنشــد الرشاكة الوطنيــة ال العرقلة 
لتحقيق األهــداف ،  والتي هي عىل اســتعداد للحوار وتقديم 
النقد البناء لتصحيح أي أخطاء أو اعوجاج  وهي بالفعل تهدف 
إىل إنجاز تطلعات شعب الجنوب حتى وإن اختلفت مع املجلس 
االنتقــايل الجنويب  فهذا أمر طبيعــي  وظاهرة صحية طاملا 

الهدف واحد فلتتعدد املسارات السياسية. 
إن األســطوانة املرشوخــة التــي ترددها قــوى النفوذ 
واالحتال هي عدم وجود ممثل حقيقي لشعب الجنوب وتعمل 
عىل خلق الفنت والتشققات السياسية وقد وجدت ضالتها يف 
بعــض العنارص النفعية الضعيفة الهشــة  التي ال يخلو منها 
أي شــعب من شعوب العامل  لتكرها وتجعل منها مزاحم عىل 
متثيل الجنوب مستقلة الرصعات السياسية القدمية بينام هي 
وتلك العنارص تدرك ان تأثريها عىل االرض الجنوبية صفر  من 
الشامل وال متتلك اي قوة تســتطيع  ان تدافع بها عن حياض 
الوطن وتطلعاته يف ظل التكالب الرشس عىل ارضنا وثرواتنا 
وسيادتنا وان شعبنا قد شب عن الطوق وتسامح وتصالح ولن 
ينســاق خلف تلك الرتهات ،  ان تلك املشكات السياسية رغم 
خطورتها اال انها لن تنال من اننا شعب واحد ووطن واحد وان 
الجنوب لكل الجنوبيني وبــكل الجنوبيني  وعلينا ان نقبل مبا 
هو يف كل شعوب االرض بان هناك قيادة وهناك معارضة ايضا 
ونقبل مبامرســة الحق للقيادة التي متثل االغلبية ان متيض 
بالقرار الجنــويب اىل االمام وان املعارضــة هي الوجه االخر 
وتعمل لتصحيح االخطاء والســعي إلقناع الشعب برنامجها 
، ومع اننا اليوم يف مرحلة اســتكامل التحرر الوطني فليس 
من الحكمة معارضة اســتعادة الوطن لجميع ابناءه،  واليوم 
وليي غدا  يجــب ان نتفق جميعا عىل املوجهات الدســتورية 
وشــكل الدولة القادمة  ونظامها السيايس وطريقة الوصول 
اىل الســلطة وكيف ينتظم الجنوبيني سياسيا  واعتامد التعدد 
الســيايس والتنافس الرشيف للوصول اىل الســلطة وحينها 
فليتنافس املتنافســون عــىل تحقيق افضل االنجــازات لهذا 
الشــعب الذي يستحق ان ينعم بحريته وســيادته عىل ارضة 

وبرثواته التي حباه الله بها.
إن كل تلــك املؤامرات لن تنجح بــإذن الله وبقوة وصابة 
إرادة شــعبنا وتطابق مصالحة وتطلعاتها مع شعوب املنطقة 
وســعية لتحقيق أمن واســتقرار املاحة الدولية وأمن البحر 
األحمر ومضيــق باب املنــدب ودفاعه عن الهويــة العربية 

واإلسامية والريادة العربية للمنطقة.


