
11 www.alomanaa.net

Thusday - 25 Oct 2022 - No: 1443

 Thursday| Friday  - 8/9 May 2014 -  No: 296 

الثالثاء 25أكتوبر2022م- املوافق 29 ربيع األول 1444هـ- العدد 1443

كتابات

يف الجمعــة 20 أكتوبــر 2022م، 
اإلرهابية  الحويث  جامعة  اســتهدفت 
بطائراتهــا املســرة مينــاء الضبــة 
مبحافظة حرضموت ورسعان ما توالت 
اإلدانات ملثل ذلك العمل اإلرهايب، وهذه 
اإلدانــات ال تكفي لوحدهــا ما مل تكن 
مقرونة مبوقف عســكري وســيايس 
فاعل، وبالذات من قبل الجهات السالفة 
الذكر باعتبارها متلك قدرة اتخاذ القرار 
اإلرهاب  ملواجهة  والسيايس  العسكري 
بكل مسمياته حوثيا وقاعديا وإخوانيا، 
حيث اتفق ذلكــم املثلث اإلرهايب عىل 
الجنوب شعًبا  باعتبار  الجنوب  محاربة 
يف  اإلرهاب  يواجه  من  وهو  وجيًشــا 

ب  لجنــو ا
أن  بدليــل 
ت  فظا ملحا ا
لية  لشــام ا
ليمنيــة  ا
قعــة  ا لو ا
تحت سيطرة 
ثيــن  لحو ا
الواقعــة  أو 
سيطرة  تحت 
وهي  اإلخوانية  بالرشعية  يســمى  ما 
قليلــة يف محافظتي تعــز ومأرب مل 
يســتهدفها قط ذلكــم اإلرهاب طيلة 
وهذا  الثامن،  اليمنية  الحرب  ســنوات 
الحوثين  بــأن  وضوح  وبكل  يؤكد  ما 
هم  وداعــش  والقاعــدة  واإلخــوان 
كالجسد الواحد كل منهم مكمل لآلخر، 
العسكرية  القوات  بقاء  اســتمرار  وما 

اإلخوانية يف املنطقة العسكرية األوىل 
بوادي وصحــراء حرضموت ورفضهم 
القاطع لتنفيذ الشــق العســكري من 
اتفاق الريــاض إال لغرض دعم ومتويل 

العمليات اإلرهابية يف الجنوب.
وهو ما كنا نأمل من األشــقاء يف 
الضغط  الســعودية  العربية  اململكــة 
الــكايف عىل تلكم القــوات بخروجها 
من حرضموت إىل مأرب اليمنية حسب 
اتفاق الريــاض إن كانوا حقا يحاربون 
اإلرهاب بدال من اإلدانة ألفعالهم باعتبار 
بقاء تلك القوات العســكرية يف وادي 
وصحراء حرضمــوت هو بقاء اإلرهاب 
يف الجنوب وتعزيز نفوذ الحوثين يف 
الفقيه  إليه والية  اليمن وهو ما تسعى 
يف إيران، والخيار لكم أيها األشــقاء، 

والله عىل ما نقول شهيد.

إنه ألمر يستدعي التعجب حن ترى 
السائدة  هي  مبكيالن  الكيل  سياســة 
يف العالقات السياســية والدبلوماسية 
املحليــة والعربية والدولية، ال ســيام 
يف التعامل مع قضية شــعب الجنوب، 
وهذا األمر ليس وليــد اللحظة، بل إنه 
ممتــد لفرتات طويلــة، ففي منتصف 
السبعينيات قامت حرب بن جمهورية 
العربية  والجمهورية  الجنوبيــة  اليمن 
لعقد  العربية  الجامعة  تحركت  اليمنية، 
الجنوب،  دولة  اســتثنايئ ضد  اجتامع 
واتخذ قرار تعليق عضويتها يف الجامعة 
العربية، ولوال انسحاب قواتنا حينئذ من 
بعض املواقع التي سيطرت عليها التخذ 

عليها قرارا أكرث رصامة.
ويف صيــف 94 حــن أعلنت تلك 
القوى اإلرهابية والعســكرية والقبلية 
حربها املقدســة ضد شــعب الجنوب؛ 
لفــرض الوحــدة بالقوة، تــرك األمر 
الجنوب،  اجتيــاح  تم  حتــى  مفتوحا 
وإعــالن احتالله بقــوة الحديد والنار، 
وعىل الرغــم من صدور قرارين دولين 
من مجلس األمن الدويل إليقاف الحرب 
النسيان حتى  إنها أصبحت يف خرب  إال 

اللحظة.
منــذ  و
أيام  ثالثــة 
 ، مضــت
عــت  ا تد
ت  ا يــد لتند ا
ملحليــة  ا
بيــة  لعر ا و
واإلقليميــة 
ليــة  و لد ا و
يف  الجنويب  الضبة  ميناء  تعرض  حن 
حرضموت الذي تتحكم بصادراته قوى 
نظام صنعــاء، بينام شــعب الجنوب 
صاحب األرض والوطن يتعرض لإلبادة 
والقتل والتجويع واإلرهاب من قبل تلك 
التنظيامت اإلرهابية اليمنية بشــقيها 
الحوثية االخوانية، دون أن نسمع صوتا 
يســتنكر ذلك، واألمر مــن ذلك أنه يف 
اللحظة نفســها التي تعرض لها ميناء 
الضبة للهجوم، ســقط 5 شــهداء من 
الجنوبية  الوطنية  العسكرية  القيادات 
بعمــل إرهايب يف مدينــة أحور، ومن 
قبلها اآلالف العمليــات اإلرهابية الذي 
تقودها التنظيامت االرهابية الدولية يف 
اليمن ومل نر اجتامعا ملجلس الرئاســة 

اليمني الجاثم يف قرص املعاشيق.
من هنا، من حقنا، أن نســأل: ملاذا 
أغىل  شعبنا  دم  أليس  مبكيالن؟  الكيل 

من نفطنا؟
النفط  أن أصحاب  أال يعلم هــؤالء 
والغاز واملعادن والرثوات التي يف أرضنا 

أنها حقنا؟ أنها ملكنا؟
لذا ندعو قيادة شــعب الجنوب إىل 
اتخاذ قــرارات حاســمة، دون رجعة، 
أولهــا: دعوة شــعبنا يف الجنوب إىل 
إقامــة مليونية تاريخيــة يف عاصمة 
بتصنيف حركتي  العامل  تطالب  الجنوب 
الحويث واإلخوان املســلمن كحركتن 
دولة  قانــون  من  انطالقا  إرهابيتــن 
الجنوب التي هي عضو يف األمم املتحدة 
ومجلس األمن الــدويل، وبنود اتفاقية 
العهــد واالتفاق املغــدورة، وإعالن فك 
االرتباط الذي ترشعه املعاهدات الدولية، 
ثانيا: مطالبة الدول العربية املوقعة عىل 
اتفاقية مكافحة اإلرهاب ويف مقدمتها 
العربية  واإلمارات  العربية  مرص  دولتي 
الطوارئ  إعــالن حالة  ثالثها:  املتحدة، 
العامــة يف كل محافظات  والتعبئــة 
التنظيامت  مواجهة  سبيل  يف  الجنوب 
اإلرهابيــة الدوليــة يف اليمــن ويف 
واإلخوان  الحــويث  جامعتي  مقدمتها 
اإلرهابيتن، رابعها: مطالبة دول العامل 
الحر املناهضــة لإلرهاب لدعم وتطوير 
املؤسسات الوطنية الجنوبية التي نذرت 

نفسها ملحاربة هذا الرسطان الدويل.
اللهم إين بلغت اللهم فاشهد.

والحرشات  كالقوارض  الجنوب  أعداء 
ال تتأثر إال باملبيد الحرشي الفتاك والفعال، 
وأكرث لغة تفهمها هي لغة القوة والثبات، 
ولكن هنــاك قوة ناعمــة تؤثر يف هذه 
وتلحق  والطائفية  املتأســلمة  املليشيات 
أال وهي  الفظيــع،  األذى والرضر  بهــم 

فعالة  اللغة  فهــذه  اإلعالم، 
فأعداء  مبارشة،  غر  بصورة 
الجنويب  والشــعب  القضية 
ال يتأثــرون بالكالم والنصح 
البرش،  بقيــة  مثل  واملنطق 
لكن اإلعالم بشــتى وسائله 
يفضحها  والعديدة  املختلفة 
ويحــرج داعميها ومموليها 
املجلس  يسجل  خاللها  ومن 

وعربًيا  ودولًيــا  مجتمعًيا  حضــوًرا  االنتقايل 
للقضيــة الجنوبيــة، ويجعل هــذه الجامعة 
معزولة، وبالتايل تترضر وتضعف وتزداد القوى 
الجنوب، وهذا ما  اإلقليمية ثقة بإرادة شــعب 

يخيفها.
اإلعالم مهم جدًا، وكشف الحقائق غاية يف 
األهمية، ولوال تسليط األضواء عىل قضية شعب 
الجنوب، ملا وصلت إىل ما وصلت إليه وملا مرت 

هذه الجرمية مرور الكرام.

امليدانية  والتقاريــر  واملنشــورات  اإلعالم 
لها مفعول قوي وضاغط، لكن  والهشــتاقات 
يبقى مخاطبة العامل الغريب باللغة اإلنجليزية، 
وهذا مــا يجب فعلــه من قبل هيئــة اإلعالم 
الجنويب ومنظامت املجتمع املدين والناشطن.

الشعب  معاناة  إيصال  مبكان  الرضورة  من 
الجنويب ومطالبه إىل كل العامل وبأكرث من لغة.

نحن يف حرب إثبــات وجود مهمة، وإن مل 
نتحرك اآلن فمتى سيكون ذلك؟

إدانة العدوان الحوثي ىلع ميناء الضبة ال تكفي

دماؤنا أغلى من نفطنا

هل يؤثر اإلعالم الجنوبي يف أعدائه؟

محمد سعيد الزعبلي

 د.صبري عفيف العلوي

سيف بن ربيع احلاملي

صالح علي الدويل باراس

استثمار الدماء 
الطاهرة

ال يختلف اثنان اليوم يف طول البــالد وعرضها أن الدولة، 
وليست صورتها فقط، سقطت سياسيا واقتصاديا وأمنيا ..إلخ 
وأن املوجود سلطات تسير تتكانفها مشاريع إلفشالها وأبرز 
أعدائها حركيات اإلسالم السيايس مهام كانت عناوينها وهدف 
أهدافها جميعا أن ال أمن إال بها ثم إظهار عدم قدرة ســلطات 
شــبوة الحالية عىل توفــر األمن واالســتقرار فيها لحرقها 
جامهريا يف حاضنتها وإثبات ضعفها أمام التحالف واعتبار 
تلك العمليات ورقة ضغط لتغير املحافظ بالذات فإما ينسحب 

كام يطالبون، أو أن يزاح بضغط عملياتهم.
باألمس استشهد شاب من خرة شباب السلفية يف شبوة، 
الشاب الســلفي "مبارك عوض ذيبان" وكان الستشهاده وقع 
مؤمل ومفجع يف شبوة ملا اتصف به من صفات حميدة، نسأل 

الله له املغفرة والرحمة وأن يعصم الله قلوب أهله بالصرب.
لكن من املستفيد من إراقة دم األبرياء؟

لــن ينكر أحد فظاعة تلك الجرائــم وأنها تحركت أكرث مام 
عهدته شــبوة قبل الحرب وبعدها ولن يضع أحد مســاحيق 
لتربيرها فعىل القامئن يف السلطة املحلية وضع اسرتاتيجية 
احتواء ومحاربة وتجفيف للقضاء عىل تلك اآلفة، ويف املقابل 
لن يقبــل أحد أن تكون مربًرا وإثباًتا لتصفية حســاباتهم مع 
السلطة الحالية، فاإلرهاب عنوان فضفاض تتحرك تحته قوى 
متعددة فام بعد عملية "سهام الرشق" التي استهدفت اإلرهاب 
انتقلت اســرتاتيجيته  الجنوب  يف معاقله ومعســكراته يف 
وداعموه وموظفوه ومــدوروه إىل االنبثاث داخل املجتمع ما 
يوجب منهجيات عمل أمني مخابرايت مشــرتك يف مواجهتها 
وأن ينهض املجتمع بدوره يف تتبعها وتضييق الخناق عليها مع 

يقظة أمنية عالية.
الشــهيد مبارك ذيبان ليس األول لعملياتهــم ولن يكون 
األخر يف رصاع كرس اإلرادات الذي تقوم به تيارات "اإلســالم 
الســيايس" كاملة ضد الســلطة الحالية، فمن فّجروا الشهيد 
مبارك هم من اقتحموا من أشــهر أحد نقاط دفاع شبوة وقتلوا 

وجرحوا وهم من فجروا أطقم قوات العاملقة الجنوبية.
مل يكن اإلرهــاب يف "بيات الظب" قبــل مجيء املحافظ 
الحايل بل كان يقوم بعمليات قتل وتصفيات وخطف ومل نجد 
ذات األصوات حينها تعيب االنفالت األمني فســفك تلك الدماء 
حينها ال يهدد سالم وأمن وطأمنينة شبوة أو باألحرى "مسمى 
الدولة"! وال يهدد حضور مؤسســاتها كام يريد ان يقنعنا ذلك 

التيار اآلن.
ما حصل بعد خروج "مســمى الدولة" أنه أوعز إلرهابه أو 
اتفقــت تكتيكاتهم أن يعمل "املطلوب" اآلن يف داخل عتق كام 
كان يعمل عملياته خارجها ومير يف نقاط "مســمى الدولة" 
بال رضر وال رضار وكانت معسكراتهم متعايشة مع "املسمى" 

لدرجة التامزج والتعايش.
رحم الله الشــهيد مبارك ذيبان وكل الشــهداء الذين قظوا 

نحبهم ظلاًم وبغًيا وعدواًنا.


