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كتابات

من عجب العجاب يف زمن الخراب أن 
نرى إخوان املســلمني يف اليمن يضعون 
رجــًل يف املجلس الرئــايس ورجًل يف 
جلًيا  اتضح  مــا  وهذا  املجلس،  معارضة 
من خلل مترد اإلخوان عىل بعض قرارات 
املجلــس، وهذا ما يعنــي أن اإلخوان مع 
إذا عمــل مبا يرضيهم،  الرئايس  املجلس 
املجلس  ذلــك  إذا مسَّ  وضده يف حــال 
مبصالحهم ونفوذهم عسكرًيا وسياسًيا، 
وهذا ما ذكرين باملثل الشــعبي الشــهري 
القائــل: "برعي مع الراعــي وبوكل مع 
املجلس  املعروف بــأن ذلك  الذيب"، ومن 
قد جــاء ليحل محل الرشعيــة اإلخوانية 
السابقة التي فشــلت طيلة مثان سنوات 
مــن الحرب مــع الحوثيني، بــل عززت 

الرشعية  تلــك 
موقع  اإلخوانية 
كثرًيا،  الحوثيني 
تحــول  حيــث 
من  الحوثيــون 
موقع الدفاع يف 
إىل  الحرب  بداية 
الهجوم  موقــع 
كافــة  يف 
خلل  الجبهات 
الســابقة  اإلخوانية  الرشعية  إدارة  فرتة 
للحــرب اليمنية، وهو ما جــاء من أجله 
املجلــس الرئايس لغرض إصــلح الخلل 
وأســبابه، ومن ضمن ذلك ســحب كافة 
القوات العســكرية الشــالية من وادي 
وصحراء حرضموت واملهرة إىل محافظة 
مأرب الشالية للقيام مبهامها األساسية 
يف مواجهــة املليشــيات الحوثيــة يف 

جبهتــي رصواح ونهم مبحافظتي مأرب 
والجوف وفًقا التفاق الرياض.

التي  الجوانب  الجانب واحٌد من  وهذا 
أجل  ومن  لحلها،  الرئايس  املجلس  تشكل 
الرئــايس يف مهام عمله  املجلس  نجاح 
فإنه يجب عليه تطهري نفسه من العنارص 
اإلخوانية، فل أحد يجرب املجرب، فلو كان 
يف اإلخوان خرًيا لكانــوا فعلوه باألمس 
كا أسلفنا ذكر ذلك، ولذلك فإن املسؤولية 
اليوم تقع عىل رئيــس املجلس الرئايس 
د. رشــاد العليمي يف اتخــاذ الخطوات 
التصحيحيــة للمجلس وهــو ما يحتاج 
ا  إىل دعم قيادة التحالف العريب سياســيً
التحالف  قيادة  يف  واإلخوة  وعســكرًيا، 
يعلمون كل العلــم رضورة ذلك واإلرساع 
الوقت يخدم  دون تأجيــل، فإن ضيــاع 
غريهم، فهل من مســتجيب؟ نأمل ذلك، 

والله عىل ما نقول شهيد.

توجيه ســهام الشــائعات إىل صدر 
األوضاع  وليدة  تكن  الجنويب مل  الجســد 
السياسية والعســكرية الهشة والضعيفة 
السياســية  القوى  إليهــا  التي وصلــت 
التاســك  من  للنيل  وذلــك  الشــالية، 
االنتصارات  ولتحقــري  القــوي  الجنويب 
التي  الكبــرية  والعســكرية  السياســية 
ببسطهم  تحقيقها  الجنوبيون  اســتطاع 
الجنوبية  املحافظات  كل  عىل  وسيطرتهم 
التــي مل يتبَق منها غــري وادي وصحراء 
حرضمــوت ومديرية مكــرياس يف أبني 
التي ولتحريرها من امليليشيات اإلخوانية 
والحوثية ها هي االســتعدادات الجنوبية 
جارية عىل قدم وســاق بقيــادة املجلس 

االنتقايل الجنويب.
 بــل إن دأبهــم يف إطــلق ســهام 
الشــائعات واألكاذيب إىل الصدر الجنويب 
يطلقونها حتى وهم مسيطرون  كانوا  قد 
عىل الجنوب من رشقــه إىل غربه، ومن 
أعىل هرم ســلطتهم، فقــد كان املخلوع 
أمره عىل  الذي كان يدعــي والية  صالح، 
الجنوب والشــال مًعا أيام اشتداد الزخم 
الشــعبي الثوري للحراك السلمي الجنويب 
ومن عىل كريس رئاســته وليك يشــوه 
بسمعة الحراك الجنويب ويخلخل متاسكه، 
كان يطلق سهام الشائعات واألكاذيب ضد 
الحراك الجنويب وضد الشــعب الجنويب، 
بل إن الوقاحــة قد وصلت به وبهم إىل أن 
يعملوا  أن  ألذنابهم  األخرض  الضوء  يعطوا 
جرائــم وأفعال خارجة عــن قيم وأخلق 
ثم  الجنوب  اإلنســانية يف بعض مناطق 
اتهام  إىل  إعلميــا  وحاشــيته  هو  يربز 
الحراك السلمي الجنويب وأن عنارصه هي 
من فعلت تلك الجرائــم واالفعال التي كان 
الشــعب الجنويب ينبذها وال يلتفت إليها 
وال يصدقها لعلمه اليقني أن تلك الشائعات 
واألكاذيب واالفعال القبيحة كانت تنسجها 
احقادهــم الدفينة ضد الجنوب وشــعبه 

ومصدرها هم  وال أحد سواهم .
 فا بالنا اليوم وهم يف زفرات املوت 
األخرية من سيطرتهم وتواجد ميليشياتهم 
عىل أرض الجنوب ، بكل تأكيد أن ســهام 
شــائعاتهم واكاذيبهم عىل الجنوب ونحو 
الجنوب سيزداد بثها وإطلقها خاصة بعد 
أن استنفذوا جميع أسلحتهم يف مواجهة 

ت  يــا لتحد ا
الكبرية  الجنوبية 
الذين منوا بهزائم 
أمامها  مخزيــة 
لهم  يبقــى  ومل 
السلح  هذا  غري 

اإلعلمي املهني.
ضــل  ملنا ا
بن  عمر  أحمــد 
تغريدة  يف  فريد 
أن  "أعتقد  قال:  له 
أبرز نقاط الضعف لدينا عىل املستوى العام 
هي رسعة تصديق اإلشــاعات واألكاذيب 
املدروسة واملرسبة من قبل الخصوم دون 

حتى محاولة إخضاعها للعقل واملنطق.
واملؤســف أن خصومنــا أدركوا ذلك 
فعملوا عىل تكثيف اإلشــاعات والرتويج 
لها، مع العلم أن نارش اإلشــاعة غالبا ما 

يفعل ذلك بداعي اإلفلس".
لذلك نحن أبناء الجنوب وحتى نحصن 
عقولنا وتفكرينا أمام مثل تلك الشــائعات 
التــي يطلقونها يف الليــل ويف الصباح 
يهللون بتباشري تحققها هكذا بلمح البرص 
االجتاعي  النســيج  وحدة  املســتهدفة 
الجنويب واملستهدفة ثقة الشعب الجنويب 
بقائده ورئيسه وثقته بجميع قادة القوات 
االنتصارات  الجنوبية واملستهدفة  املسلحة 
أرض  واقع  عــىل  تحققت  التي  الجنوبية 
الجنــوب التي خطــت بقضيتنا خطوات 
متسارعة نحو اســتعادة دولتنا الجنوبية 
املستقلة ، علينا أن نحصن عقولنا وتفكرينا 
سيطلقونها  التي  اإلشــاعات  سهام  أمام 
بكثافــة يف األيــام املقبلــة وإخضاعها 
للعقل واملنطــق  من خــلل اإلجابة عن 
هذه األســئلة: من هم مصدر الشــائعة 
الشــعبية  البيئة  أين منبعهــا؟ هل  ومن 
الجنوبيــة التي جابت بنضالها الســلمي 
ضد االحتلل الشــايل الشعاب والوديان 
اليوم أي  أن تحكمها بعد  والساحات تقبل 
قوة شــالية أو حتى كل القوى الشالية 
مجتمعة؟ هل القوات املســلحة الجنوبية 
التي قدمت الشــهداء من خــرية رجالها 
وأبنائها وأمــام كم التضحيات التي قدمها 
وستقدم  ببساطة  عنها  ستتخىل  الجنوب 
األرض الجنوبية طواعية لســيطرة قوات 
الرئيس  هل  وســلم؟  بربد  هكذا  شالية 
القائد الزبيدي الذي نذر حياته مناضل يف 
الشــعاب والوديان والجبال ضد االحتلل 
الشايل وهم يف أوج قوتهم وسيطرتهم 

ماذا بعد التمرد اإلخواني ىلع قرارات الرئاسي؟

الجنوب أمام سهام الشائعات

محمد سعيد الزعبلي
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كلمة شكر وعتاب

الجنوب وشعبه الصامد أقوى من كل اإلشاعات املتخاذلة

تقوم مشكورة منظمة )اليونســيف( بتوزيع مختلف أصناف األدوية 
ملراكز األمومة والطفولة ملختلف مديريات العاصمة عدن وهو موقف إنساين 
ونبيل يسهم يف معالجة األطفال والنســاء والتخفيف من معاناتهم، علا 
بأن هناك أمراض يعاين منها األطفال والنساء وال يستطيعون رشاء األدوية 
من الصيدليات الخاصة بســبب عدم قدرتهم عىل رشائها ويلجؤون فرحني 
إىل مراكز الطفولة واألمومــة ألخذها مجاًنا وهي رحمة ولفتة طيبة تخدم 
املرىض واملحتاجني الذين ال توجد لديهم إمكانية رشاء األدوية، غري أن اليشء 
الذي يجب أن يعلن لألســف هو ما يستحق ذكره يف ظل التلعب أو بيع مثل 
هذه األدوية للصيدليات الخاصة أو يف السوق السوداء وهو ما ميارسه بعض 
أصحاب الصيدليات يف بعض مراكــز األمومة يف العاصمة الجنوبية عدن، 
حيث ال يقومون بتوزيع األدوية رغم وجودها ما يعرضها للتلف الحقا رغم 
حاجة املرىض إليها ممن لديهم وصفة طبيــة ولكن يفاجؤون بعدم تواجد 
هذه األدوية، ناهيك عن وجود جهــاز )اإليكو( يف مثل هذه املراكز ال يعني 
شــيئا بوجودها وهو ما يحتاجه املرىض يف عملية الفحص ويستدعى لهذا 

الجهاز وباملجان.
علا بأن هناك من يدعي بأن هــذا الجهاز عاطل لغرض ذهاب املريض 
إىل عمله لدى أخطبوطات املستشفيات الخاصة وهو ما ال يستطيع املريض 
فعله بســبب التكلفة الباهظة .. األمر الذي جعل بعض النساء اللوايت يرتدن 
مراكز األمومة والطفولة يشــتكون ويتحدثون بحرقة وأمل عىل الترصفات 
الصبيانيــة للعاملني يف الصيدليات الذين يجــب عليهم توزيع األدوية دون 
مــربرات أو أعذار واهية، األمر الذي يفرتض توزيع األدوية وتشــغيل جهاز 
)اإليكو( للمرىض من أطفال ونســاء وشيوخ، وهذا ما يتوجب العمل به يف 
حني ما تقوم به منظمة )اليونسيف( من دعم وتسهيل وتوفري األدوية لهذه 
املراكز. فرنجو االلتزام بهذا الواجب والعمل اإلنساين تجاه كل ما يجب لخدمة 
املواطــن وتفعيل دور الرقابة والتفتيش يف هذه املراكز التي تدعمها منظمة 
)اليونسيف( والتي عليها مســؤولية رعاية الطفولة واألمومة دون استثناء 

والتلعب يف إخفاء األدوية.
من ناحية أخرى شــكل االجتاع الذي عقد يف مركــز رشطة الدرين 
بحضور قائد الرشطة ورئيس لجنة الحيــني املجتمعني الدرين وعبدالقوي 
الخارجي وأعضاء من الســلم األهيل للحيني نقلًة نوعيًة وتحواًل إيجابًيا يف 
مســار العمل الجاعي املنظم حيث تم مناقشــة أهم القضايا ولعل أهمها 
مواجهة ومحاربة مروجي تجار املخدرات وإلــزام أصحاب محلت النجارة 
والــورش الصغرية وغريها من املحلت التجاريــة برتكيب كامريات تصوير 
يف محلتهم باإلضافــة إىل أهمية رصد أرس النازحني وغريها من الظواهر 
املزعجــة واملقيتة ، فاألمر الذي يتطلب أكرث حرصا هو اجتثاث بعض الخليا 
املنغمسة يف العمل املجتمعي والتي تعمل عىل تشويه وخلخلة وإرباك املهام 

العملية اإليجابية للجان املجتمعية.

إن الشــعب الجنويب العظيم ورجاله األشــاوس 
الصامد ورجاله  االنتقايل  البطلة ومجلســه  وقيادته 
األبطــال الصابــرون املرابطون يف جبهــات الوطن 
الجنويب الغايل صاُم أمان الستعادة الدولة الجنوبية، 
وإن تلكم املواقف الثابتة عىل املبادئ واملواثيق والعهود 
التي متارســها القيادة الجنوبيــة الحكيمة مع دول 

العامل أجمع  الــدويل وأمام  العريب واملجتمع  التحالف 
ملواجهة التمرد الحــويث واملد الفاريس واإلرهاب بكافة 
أشــكاله والعمل بــكل الجهود للتحرير واالســتقلل 
األبرز والهدف  الخيــار  الدولة، ولذلك كان  واســتعادة 
السامي الذي قدم الجنوبيون من أجله قافلة من الشهداء 
والجرحى وبــكل مصداقية وشــفافية ووضوح، وهو 

االستقلل واستعادة الدولة الجنوبية.
وقد أثبت ذلك الشــعب الجنويب ومقاومته البطلة 
وقيادتــه العظيمة عــرب االنتصــارات التاريخية عىل 
التضحيات  تلكم  الجنوبية، ومن يتجاهل كل  الســاحة 
واالنتصارات فقد يتخطفه الطري أو تهوي به الرياح يف 

مكان سحيق.
والعقول  األمــس،  ليس كجنــوب  اليــوم  جنوب 
واألفكار الجنوبية أدركت كل ما يدور من مطابخ األعداء 
وشــائعات املقرضني وتدليسات املفســبكني والتي  لن 
ترهبنا ولن تثنينا عن نضالنا واستعادة دولتنا بكل قوة 

وفخر واعتزاز.
 - الجنوبيــة  القيــادة  إن 
عيدروس  القائد  املناضــل  بقيادة 
الزبيدي - أقوى من كل اإلشاعات 
املتخاذلة  اإلعلمية  والرتويجــات 
أوجعها  التــي  املتآمرة  والقــوى 
سيادة القائد يف تلكم االنتصارات 
واملواقــف الوطنيــة الجنوبيــة 
الدويل  املجتمــع  أمــام  املرشفة 

والعامل أجمع.
وهنالك ال زالت بعض قوى الرش 
بالفتنة  تفرز سمومها  اإلخونجية  واإلرهاب وجاعات 
واإلشــاعات والفربكات وبهدف رشعنة الجنوب وحرف 

بوصلة االنتصارات.
أيها الدخــلء واللجئون يف الجنوب، أيها املقيمون 
بني أوســاط املجتمع الجنويب الــذي يحتضنكم بكل 
احرتام، إياكم واللعب بالنار فقد تحرق أجسادكم وتبعرث 

أشلءكم.
الوضع ال يســمح مبزيٍد من الخيانات واملاحكات 
واالصطياد باملاء العكر، ومن أوهم نفســه وتسولت له 

أفكاره الخبيثة فمصريه الهلك واملصري املحتوم.
نقسم إن دماء الشهداء وأنني الجرحى وبكاء الثكاىل 
لن متر ولن تذهب هدًرا، وإن إرادة الشــعوب وتضحيات 
األبطال لن تقهر، وإن اســتعادة الدولة الجنوبية مطلب 
كل جنويب حر ولن يقبل الجدال أو املراوغة ومها طال 

الليل ال بد من بزوغ فجر الحرية واالستقلل.

عــىل الجنوب ســريضخ للضغوط حتى 
وإن كانت عربية خليجية ويسلم الجنوب 
من جديد لســيطرة ميليشــيات شالية 
معتدية احتللية بعد كل هذه االنتصارات 
أذلة وضعاف؟ هل بالعقل  املتحققة وهم 
واملنطق أن  تلك الشــائعات يف السيطرة 
عىل العاصمة عدن قد تحقق أمرها خلل 
ساعات معدودة من بثها دون أي اعرتاض 

أو مقاومة جنوبية تذكر؟.
علينا أن نخضع مثل تلك الشــائعات 
الترسع  قبل  واملنطــق  للعقل  واألكاذيب 
يف نرشهــا وتصديقهــا والخوف منها، 
مع بقــاء جاهزيتنا عىل أتم االســتعداد 
لردعها يف حال كانت جس نبض تستبني 

مواقفنا منها أو عليها.

سعد ناجي احلاملي


