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كتابات

طــال الزمــن أم قرص، وشــاء أعداء 
الجنوب وقضية شــعبه العادلة واملرشوعة 
وخصوم رافعته السياسية - ممثلة باملجلس 
االنتقــايل الجنويب ورئيســه القائد الفذ/ 
عيدروس قاســم الزبيــدي، عضو مجلس 
القيادة الرئايس - أم أبــوا، ال بد وحتًم أن 
تنترص إرادة شعبنا الجنويب، وسوف يتأكد 
للعامل أجمــع بأن ثورات الشــعوب الحرة 
واملقهــورة ال تصنعها النخب السياســية 
الفاشلة واملنشــغلة بتقاسم املصالح والتي 
تعمل وفــق مفهوم املحاصصــة. نعم لقد 
الحر وبكل  الجنــويب  اليوم شــعبنا  أثبت 
فئاته ورشائحــه االجتمعية املختلفة ممن 
يعيشــون تحت خط الفقر، وهم الســواد 
األعظم من الشعب الجنويب الذين يعشقون 
الحريــة ويتطلعون لوطن حر ومســتقل 
ولعيش كريم، أنهم قلب األمة النابض الذي 
ســيعيد للوطن الجنــويب كرامته وحريته 

واستقالله الناجز.      
 أخرًيا اســتجاب القدر إلرادة شــعبنا 
الجنــويب الفوالذية يف الحيــاة الكرمية. 
اثنان وثالثون عاًما، تزيد أو تنقص، حاولت 
خاللها ســلطة االحتــالل اليمني البغيض 
ممرســة كل أشــكال الظلم واالســتبداد 

والقهر  والتنكيل 
شعبنا  أبناء  بحق 
العزيز  الجنويب 
ساعيًا  والصامد، 
الطــرق  بــكل 
إىل  والوســائل 
تاريخ  طمــس 
الجنوب  شــعب 
الوطنية  وهويته 
)وحدة  وباســم 
الفيد(  املشــؤومة وتحت شــعار )الخناق 
بالعناق(، متناســن أن أرض الجنوب هي 
موطن األحــرار والثــوار، ومنطلق ومهد  
الثورات، ومنها تشــع وتسطع وتبزغ أنوار 
الحرية؛ بل وتأىب أن يبقى فيها نظام محتل 
أو عاجز أو فاسد أو عميل، وذلك ألن عظمة 
هذا الشــعب الحي والحضاري عصية عىل 
وجائر  تسلطي  قمعي  نظام  أمام  االنكسار 
استباح األرض والرثوة والتهم كل يشء!     

الجنويب  لشــعبنا  ســيتحقق  أخرًيا   
العظيم وبفضل من الله أوال ثم بإرادة أبنائه 
املخلصــن والرشفاء وقيادته السياســية 
الحكيمة وامللهمة، ممثلة باملجلس االنتقايل 
الزبيدي  عيدروس  القائد  ورئيسه  الجنويب 
أبشع  كاهله  عن  وسينفض  الله(،  )حفظه 
نظام احتالل عرفه تاريخ شــعب الجنوب؛ 
ولكن اليوم آمن الجميع بأن الشعوب الحرة 
والحية ال تستكن وال تيأس لجربوت املحتل 

وســتحرق كل غاٍز ومحتل وظامل وتحوله 
إىل رماد وتســمع من به صمــم.. وبهكذا 
إرادٍة ســينترص شــعب الجنــوب  وتحرر 
وجبابرتها..  طواغيتها  من  واألمم  الشعوب 
وبهكذا نضال ال يعرف الكلل ومل يلتفت إىل 
السلطة  ومغريات  ومناورات  مســاومات 
الزائفة تنعتق الشــعوب؛ ألنهم يدركون أن 
أبناؤه وتريده  الذي يريــده  املحرر  الجنوب 
كل العــرب يجــب أن يكون بعيــدًا عن أي 
مصالــح ضيقة أو مســاومات. اليوم بعد 
أن انتفض الشــعب الجنويب الحر وبقيادة 
حامله السيايس املجلس االنتقايل الجنويب 
الزبيدي  عيــدروس  الفذ  القائد  ورئيســه 
أنهى معها شــعبنا الجنــويب الثائر ثالثة 
عقود عجاف كانت هي األســوأ يف تاريخ 
شــعب الجنوب، إال أن الجنــوب وبرجاله 
الصادقن واملخلصــن مبقدورهم اليوم أن 
يكتبوا  تاريًخا  جديًدا ووضاًء لجنوب العزة 

والكرامة والشموخ.    
 إذن هكذا هي نتيجة من يحاول أن يزور 
إرادة الشــعب الجنويب العظيم، ويحاول أن 
للحرية  يتوق  ثائر  يسحق تطلعات شــعب 

وللكرامة ولالستقالل.
 عاش الجنوب حرا عزيزا وعاش شعبه 
حرا كرميا، صباحك نرص يا جنوب، صباحك 
جميل أيها الجيش الجنويب البطل وعملقة 
الجنوب البواســل الذين علمتمونا أن يكون 

الوالء لله ثم لألوطان وليس لألشخاص.

يف مرحلــة فقدان الســيطرة وضياع 
البصــرية تلتبس األمــور ويبــدأ التخبط 
واالرتباك من أي مقياس ندير الوضع، وكل 
أســاليب املكر  والخداع جربناها ومل تفلح 
يف خلط األوراق عىل شــعب الجنوب الذي 

يقوده املجلس االنتقايل. 
هذا منطق حــزب اإلصالح اليوم، وهذا 
ما يدور يف فلكهــم خلف الكواليس، داخل 
املالين  ترصف  التــي  اإلعالمية  مطابخهم 
عىل حمالتهم اإلعالمية التي يظن أباطرتها 
من كبــار املفلســن أن ذكاءهــم خارق 
وســينطيل كذبهم وفجورهم عىل جمهور 

االنتقايل مزعزعًا الثقة فيم بينهم. 
ولكن هيهات للجبال الروايس الجنوبية 
أن تتزحــزح لتحيد عــن القضية ببهرجات 
التجمع  إعالميــو حزب  وينمقها  يزخرفها 
اليمني لإلفالس  يف العمل املهني للصحافة 
الحقيقية التي يعمل عليها صحافيو الجنوب 

من  املخرضمون 
الوطنية  نــازع 
مــن دون مقابل 
مــادي، تحركهم 
الرجولة  مشاعر 
ص  خــال إل ا و
الجنويب  لوطنهم 
املعطاء، ويف ظل 
ســيل من الردود 
عىل  الرسيعــة 
االفرتاءات التي خرجــت أخريًا من مطابخ 
إعالم اإلصالح للنيــل من الرئيس عيدروس 
التي  الويف يف قنواتهم  الزبيدي وشــعبه 
أصبحت أبواق نفاق ال يشاهدها ويسمع ما 
يهذي به مذيعوها إال ممسوخ عيص الفهم 
الذي يدور عىل الساحة من  الواقعي  للفكر 
صعود لالنتقــايل الجنويب وهبوط هرولة 
لحزب اإلصالح مصطحبًا معه رشعية دخل 

فيها حتى نخرها فهرولت معه.
دخول قــوات طــارق، الكذبة الكربى 
لها  األخرية تصدها  اإلعالمية  يف هجمتهم 
اإلعالميون الجنوبيون بكل بسالة وحضور 

بال فأســكتوا مروجيها وألجموهم ليلزموا 
الصمت مبهنيــة واحرتاف يدل عىل نضوج 

العقل الجنويب وقدرته عىل التحدي.
اليــوم يحق لــكل جنويب أن يشــعر 
بالفخر بوطن يزخر بكوكبة من الصحفين 
واإلعالمين لديهم الخربة الكافية يف وضع 
كل مشــهد يف زاويته التي يجب أن يكون 
فيها، الوضع املخزي إلعالميي اإلصالح هم 
من وضعوا أنفســهم فيه باإلشــاعة التي 
أطلقتهــا منابرهم، ومــا كان من اإلعالم 
الجنويب فرضــًا يف مناجزتهم ورد كيدهم 
إىل نحورهم، وأملنا أن ال يكررون غلطتهم 
يف مناجزة ملــن ال يســتطيعون هزميته 
أنظار  وقد أصبح إعالميو اإلصــالح محط 
الفكاهين والســاخرين جراء ما فعله بهم 
رواد الكلمة من صحفيي وإعالميي الجنوب 
العريب، فأصبحوا ال يقاسون بحركة القملة 
يف وبر الجمل ال تؤثر فيه شــيًئا وال يشعر 

بحركتها.
ألف تحية لكل صحفي وإعالمي شارك 
يف دحض الهجمة الرشســة التي قام بها 

اإلصالحيون املفرتون.

الجنــويب صــرب كثرًيا،  الشــعب  إن 
وذلك من أجل اســتعادة حقوقنا القانونية 
أن  العامل أجمع. نســتطيع  واملعروفة لدى 
نقول إن ذلك حصل من قبل حكومات ودول 
اعتقــدوا أنهم خدعونا، ولكــن أعطيناهم 
فرصة ليعلمــوا أننا بعيــدون عن الخدعة 

والخيانة. لكن باألخري ســيفضحهم الله 
ويتخذ مسؤولونا اإلجراءات الالزمة والتي 

توصلهم إىل الهدف القانوين وبال عودة. 
مــاذا بقي بعــد ثالث ســنوات من 
التعطيــل والتأخــري يا مــن مل تعرفوا ما 
معنى السياســة واللعبة الرخيصة وكأنكم 
مل تدرســوا ماهية وعمق السياسة وال أنتم 
سياســيون مخرضمون وال تســتطيعون 
املجال؟ لعلكم  الخربة يف هذا  أهل  مواجهة 
تستغربون ومل تكونوا تتوقعون من دروس 

السياسة ال من رشق وال من الغرب!   
مهم حاربتمونا بأسلوب رخيص، نحن 
نفتح لكم عيونكم حتى ال تتعاملوا معنا وال 
اعتربوا أنفســكم عباقرة.. إن تعاملتم معنا 
وساعدمتونا يف الوصول إىل أهدافنا، فهل 
جزاء اإلحسان إال اإلحســان؛ ما مل )بدون 
الجنوب،  أهــل  تهديد( فســرتون من هم 
الــدروس قد وصلــت إىل دياركم  وبعض 

وذقتم مرارتها.

عزيزة يا جنوب

إشاعة حزب اإلصالح مثل القملة يف وبر الجمل

اإلدارة الذاتية وبعدها االستقالل

ياسر الشبوطي

عبداهلل الصاصي

عثمان عبدالقادر

ناصر التميمي

الصراري ودموع 
التماسيح!

تابعت يوم أمس برنامج )بتوقيت عدن( األسبوعي الذي تبثه قناة 
الغد املرشق والذي يقدمه اإلعالمي املتألق أحمد الكندي، وكان ضيوف 
الربنامج األســتاذ عىل الكثريي الناطق الرسمي للمجلس االنتقايل 
الســيايس واإلعالمي لرئيس  الجنويب، وعيل الرصاري املستشــار 
الحكومة اليمني، حيث كان عنوان الربنامج هو )مرور ثالث سنوات 
من عمر اتفاق الرياض وحالة املوت الرسيري الذي يعاين منها بسبب 
ترصفات الطرف املعرقل يف الرشعية الجديدة(، ومبا أن اللقاء تطرق 
ملناقشــة املوضوع، فكان لقاًء ساخًنا بن من ميثل الجنوب وبن من 
ميثل الشمل، ومن خالل حديث الضيف الرصاري الذي وصف املنطقة 
العســكرية األوىل بأنها قوات تتبع الجمهورية اليمنية وليست قوات 
تابعــة لإلصالح، فكان الرد مزلزاًل من األســتاذ عىل الكثريي عىل ما 
قاله مم جعله يتلعثم يف الرد واملواجهة وظهر مدافعًا عم يســمى 
املنطقة األوىل التي وصفها بالقوات الوطنية، وهذا يؤكد للجميع أن 
قوى الشمل ومثقفيها ومســؤوليها وقياداتهم املدنية والعسكرية 
والدينية كلهم يف الهوى ســواء متفقون عــىل الجنوب، اإلصالحي 
والحويث واملؤمتري والنارصي والبعثــي، وال يوجد أي خالف بينهم 

مهم تظاهروا بذلك!
إذا كان هذا كالم الرصاري الســيايس اليمني ومستشــار رئيس 
الوزراء الذي صب جام غضبه عىل عمليتي ســهام الجنوب والرشق 
ووصف هذه العمليــات بالعبثية وال داعي لوجودها، فكيف باملواطن 
الشميل البسيط؟ كيف ســيكون موقفه من الجنوب؟ أكيد سيتأثر 
بكالم قياداتهــم التي ترى الجنوب غنيمة حــرب! أي حمقة عمياء 
معشعشة يف قلوبهم؟! أنا حســب تحلييل أن كالمه يقول: نحن لن 
نذهب لتحرير صنعــاء إال والقوات الجنوبية معنا، أما إذا بقيت قوات 
االنتقايل يف الجنوب دون أن تشــرتك إىل جانبنا يف تحرير الشمل 
فلن نذهب لقتال الحويث، يسوي ما يريد ويعبث بأهلهم وناسهم وهم 
مشــغولون بأمر الجنوب! يا جمعة هل وصلت إليكم رسالة املدعو 
الرصاري الذي يدافع عن املنطقة األوىل التي ســفكت الدماء ونهبت 
الرثوة؟! بلغوه إذا كان يف غيبوبة سنخرج جحافلك بالسلم أو بالقوة.
الرصاري منوذج مصغر ملالين الشملين الذين هم غري مقتنعن 
مبا قام به املجلس االنتقايل منذ تأسيســه حتى اليوم، نحن ما علينا، 
إن اقتنعوا كان بها، وإن مل يكونوا راضن بذلك، وهذا شأنهم، الجنوب 
جنوبنا ومن حقنا أن نفعل ما نريد فيه، اذهبوا إىل أرضكم يف الشمل 
وانقذوا أهلكم من بطش املليشــيات غري مأسوف عليكم، أما بقاؤكم 
يف أرضنا غــري مقبول جملة وتفصياًل، اليــوم كل القنوات واملواقع 
واملحللون والسياســيون والعســكريون الشــمليون التابعون لهم 
مهتمون بنرش األكاذيب وتزييف الحقائق لرضب النسيج االجتمعي 

وإثارة الفوىض.
قيادتنا السياســية تدرك متامًا أن األخوة يف الشــمل ال توجد 
لديهم الرغبــة الكافية لقتال املتمردين الحوثيــن وقالوا لهم: نحن 
معكــم حتى تحرروا صنعــاء إذا كنتم جاديــن، وأعطيت لهم مهلة 
الغتنام الفرصة لكن ال حيــاة ملن تنادي! ويبدو أن املهلة التي أعطيت 
لهم قد شارفت عىل االنتهاء والجمعة مشغولون بالرئيس عيدروس 
الزبيدي واملجلس االنتقايل الذي أربك حســاباتهم وتركوا معركتهم 
الحقيقية مع املليشــيات اإلرهابية وتفرغوا لنرش ســمومهم القذرة 
ضد شعب الجنوب عرب إعالمهم املفضوح ومهرجيهم من أمثال املدعو 
عيل الرصاري الذي أصيب بالهذيان من نجاح عمليتي سهام الجنوب 
والرشق وظهر عىل حقيقته يــوم أمس عىل قناة الغد املرشق وكرشَّ 
عن أنيابه الســامة وحقده الدفن للجنوب وقال: نحن ال توجد لدينا 
معركة يف الشــمل، معركتنا هي يف الجنوب مع من وصفهم بأعداء 
الجمهورية اليمنية املزعومة، التي انتهت يف الجنوب ومل يعد لها أي 

وجود.
املهرج الرصاري غري راٍض مبا جاء يف اتفاق الرياض السيم فيم 
يتعلق بنقل قوات املنطقة األوىل من الوادي والصحراء يف حرضموت 
إىل جبهات القتال يف مأرب، وأضاف أنه ال داعي لالستعجال يف تنفيذ 
ذلك وأنه سيتم مغادرة هذه القوات بس متى أردنا خروجها سيتم لكم 
ذلك، لكن بعد أن تذهب القوات الجنوبية إىل مأرب لتحرير الشــمل؛ 
ألن الكل مــا يزال تحت راية الجمهورية اليمنيــة وعندها لكل حدث 
حديث! أي حمقة وأي استخفاف يا رصاري؟! صنعاء أمامكم إذا أردتم 
تحريرها، أما هذه األالعيب ودموع التمســيح التي تطلقونها لن متر 

عىل شعب الجنوب.


