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كتابات

غطرسة الحوثي اآلمن من الردع!
إن الهجــات اإلرهابية الحوثية األخرية التي اســتهدفت منطقة قداش شــال 
محافظــة لحج، التي راح ضحيتها عدد من املدنيني املســاملني بينهم أطفال جنوبيون، 
تعد مبثابة تهديد مبطن للســعودية، بأن القادم سيكون باتجاهكم يا سعودية، فاذا 
أنتم فاعلون؟ الجنوبيون أمام الهجات الحوثية مبيليشــياتهم وطائراتهم املســرية 
وصواريخهم الباليســتية يعيشــون هذه الحرب العدوانية عليهم منذ مثان ســنوات 
ويقدمون التضحيات تلو التضحيات، وهم يف اســتعداد دائم ملواجهة الحوثيني حتى 
يف أســوأ احتاالت هذه الحرب ولن يثنيهم ذلك يف الدفاع عن وطنهم وعن اســتعادة 

دولتهم الجنوبية املستقلة.
القاسم املشرتك يف االستهداف الحويث للجنوب، الذي يعد مبثابة تهديد للسعودية 
وللجنوب معا، هو كون السعودية هي من أطلقت عاصفة الحزم ضد الحوثيني من أجل 
القضاء عليهم واســتئصالهم، والجنوبيون هم الوحيدون الذين استطاعوا أن يحققوا 
لهذه العاصفــة الجوية نرًصا عــى األرض الجنوبية، وأي تهديدات شــالية حوثية 
وإخوانية وعفاشية تحاول النيل من هذا النرص الجنويب - ال سمح الله - يف ظل غض 
الطرف السعودي الذين بها يحاولون إلحاق الرضر بالجنوب عامة وباملجلس االنتقايل 
الجنويب خاصة، فهذا يعني ال ســمح الله أن مساحة الجو الشايل مع مساحة الجو 
الجنويب ستتحول إىل عاصفة حزم حوثية لطائراتهم املسرية وصواريخهم الباليستية 
اإليرانية الصنع لتهديد ورضب ليس السعودية فقط بل ودول الخليج واملنطقة العربية 

برمتها.
كا أن القاسم املشرتك أيضا بني السعودية والجنوب يف كون الحوثيني هم أصحاب مرشوع ديني كهنويت ماليل إيراين تحت 
طاعته رسعان ما يتكيف الشعب الشــايل وجميع األحزاب والنخب السياسية والعسكرية والقبلية والدينية يف الشال، به يرون 
أحقية توســعته نحو دول الجزيرة والخليج والســيطرة عليها، وهذا يفيد أن الحوثيني لن تنفع معهم اتفاقيات الهدن التي تحاول 
الســعودية طلبها منهم، حتى وإن هادنوا فرتات معينة ستكون فقط لغرض يف أنفســهم وبعد تحقيقه سينقضون تلك الهدن أو 
رفضها كا هو الحال يف الهدن السابقة التي أبرمت معهم، الحوثيون ال ينفع معهم غري الحسم العسكري والقضاء عى مرشوعهم 

الطائفي الكهنويت املاليل من الجذور وإال فإن طموحهم يف التوسعة والسيطرة سيظل يراودهم.
لكن وقبل عزم النية يف التوجه نحو حســم املعركة عســكريا ضد الحوثيني يتوجب عى الســعودية أيضا أن توجه حسمها 
السيايس والعســكري عى القوى الشالية املتواجدة يف بعض مناطق الجنوب الذين وبسبب اطاعهم يف السيطرة عى الجنوب 

كانوا هم املعرقل األكرب والوحيد يف حسم معركة التحالف العريب ضد الحوثيني .
ويكون حسم السعودية عسكريا مع القوى الشــالية املتواجدة يف الجنوب من خالل إجبار قوات املنطقة العسكرية األوىل 
املتواجدة يف وادي وصحــراء حرضموت والتي يف املهرة يف التوجه لقتال الحوثيني وكذلك إجبار قوات طارق عفاش املتواجدة يف 
الســاحل الغريب يف التقدم بجدية لقتال الحوثيني دون أي مساومة معهم، أما حســم السعودية سياسيا مع تلك القوى الشالية 
فيكون من خالل إقناعهم بحضور تأكيد تحقيق مطلب اســتعادة دولة الجنوب املســتقلة يف التقدم نحو حســم املعركة عسكريا 
وسياســيا مع جاعة الحوثيني اإلرهابية، وسواء رضخت القوى الشالية لذلك الحسم العسكري السيايس السعودي أو مل ترضخ 
لن يكون أمامها غري تقبل تحقيق مطلب اســتعادة دولة الجنوب املســتقلة التي وباالعرتاف بسيادتها ستوضع اسرتاتيجية اهداف 

وخطط سياسية وعسكرية جديدة للقضاء عى الحوثيني شاال هم ومرشوعهم الطائفي الكهنويت املاليل اإليراين.

العقوبة ومل  أمــن  الحــويث 

أو يســاوي  بــرد يفوق  ُيواَجــه 

انقالبا مدلال  غطرسته، فقد عومل 

أمميــا وامتصت جبــال اليمن كل 

التحالف  التي شنها عليه  الرضبات 

ومعارك الجو مها كانت ال تحسم 

تحســمها  بل  الجبال  تضاريــس 

رجال، والرجال انســحبوا تكتيكيا 

شعر  فال  الثان!  الســنوات  خالل 

بحصار جــدي جعلــه يذعن، وال 

قتال جدي يكرس عنفوانه، فميناء 

يغذيه  حــريب  رشيان  الحديــدة 

للحاجات  إنســانيا  رشيانا  وليس 

اإلنســانية، وتغذيــه أيضا موانئ 

محمية  تهريب  وطــرق  ومطارات 

بقوات متخادمة معه.

املســريات  تأتيه  أيــن  مــن 

والصواريخ؟ ال توجد تكنولوجيــا وال قاعدة صناعية 

مينية يف هذه املجاالت، كيــف حقق ذلك؟! لقد حصل 

عــى كل ما يريد مــن معدات حربيــة وهو محارص، 

وكل السفن يتم تفتيشــها يف موانئ مجاورة وقوات 

للجمهوريــة اليمنيــة ذات ثقة عاليــة ترتّصد موانئ 

التهريب وطرقه الصحراوية!

كان ممكنــا أن يكون توقيع اتفــاق الرياض يف 

5 نوفمــرب 2019م لو تم تنفيذه حينهــا أو حتى بعد 

املشــاورات التي أنتجت الرئايس أن يشّكل نقلة نوعية 

يف الحرب بتوحيد البندقية ضده بعد إنجاز تنفيذ بنود 

ذلك االتفاق والوقوف عى »كلمة سواء« لكن املاطلة 

والتعطيل وأهمهــا عدم نقل القوات العســكرية من 

وادي حرضمــوت ومحافظة املهرة 

التهريب  التي تتوىل حاية طــرق 

وحجتهم  الجبهات  إىل  الصحراوية 

اليمنية!  الجمهوريــة  قــوات  أنها 

واملنطق يقــول إن عدوها االنقالب 

لكنهم أبقوها لحسابات ال عالقة لها 

بحرب الحويث بل ويصفون محاربة 

القــوات الجنوبية لإلرهــاب بانها 

حرب بينية.

كل ذلك ال يتحمل مســؤوليته 

الطرف الجنويب بل مسؤولية راعي 

االتفاق والطرف الشايل.

للموانئ  هجاتــه  أن  رغــم 

يريد  لكنه  إعالمية  ظاهرة  النفطية 

بها أن يثبت أنه األقوى وكل الفضاء 

تحت هيمنته، وأنه ال يحسب حسابا 

السالمة  املتضمنة  الدولية  للقوانني 

البحريــة، وال لتحالف عــريب، وال لرباعية تدين ومتر 

بينا معدات املســريات والصواريخ عرب حصارها، وال 

لفصل أممي ســابع، وال لرئايس »كبس« ال يعلم ماذا 

يريد. وأثبت االســتهداف اســتطاعته نقل الحرب من 

محلية إىل حرب إقليمية بجعل كل موانئ تصدير النفط 

يف مجال تهديد مســرياته، وأنه الطرف الرئييس املؤثر 

عى مسألة الطاقة الدولية يف البحرين العريب واألحمر 

يف ظل أزمــة النفط الحالية، ومثلــا لديه قدرة عى 

رضب موانئ التصدير فإن له قدرة عى رضب حامالت 

النفط ولديه ذات القدرة عى رضب مواقع اإلنتاج وكلها 

نقاط قوة انتزعهــا من حســاب الجمهورية اليمنية 

االفرتاضية ومن حساب التحالف.

فت صباح األحد بحضور وقائع  رَشُ
اللقاء التشــاوري املنعقد مبقر الهيئة 
الوطنية لإلعــالم الجنويب، عطفًا عى 
الدعوة الطيبة والتــي تلقيتها من قبل 
الصحافيني  لنقابة  التحضريية  اللجنة 
بصفتي  وذلك  الجنوبيني،  واإلعالميني 

صحايف ورسام كاريكاتري )مستقل(.
اللقاء  خــالل  أكــر  ورشفــت 
الذي حــرضه نخبة مــن الصحافيني 
املســتقلني،  الجنوبيني  واإلعالميــني 
العزيز  أســتاذنا  لحديث  باالســتاع 
عيدروس باحشوان نائب رئيس اللجنة 
للمؤمتر واألســتاذ نجيب  التحضريية 
اللجنة،  مقبل وخالد شــوبة عضــوا 
ووجهــة نظــر اللجنــة التحضريية 
وردودها عى مجمل القضايا واملواضيع 
املتعلقة  واالستفســارات  واألســئلة 
التي سبق  التشاورية  اللقاءات  بسلسة 
عى  التحضريية  اللجنــة  عقدتها  وأن 

طريق التهيئة واإلعداد للقاء التشاوري 
األكرب املقرر انعقاده يف العاصمة عدن 

وللمؤمتر العام األول للنقابة.
وأســعدين لألمانة ذلــك الحوار 
والنقاش الشفاف الذي أداره بكل حنكه 
والزميلني  األســتاذين  واقتدار كل من 
العزيزين عيدروس باحشــوان ونجيب 
واملشــاركني  الحارضين  مــع  مقبل، 
املقرر  الذي من  التشــاوري  اللقاء  يف 
أن يتبعــه لقــاء بصحافيــني وكتاب 
صحف  تحرير  ورؤســاء  ومحرريــن 
ومواقــع إلكرتونية ميثلــون مختلف 
واإلعالمي  الصحفــي  الطيــف  أنواع 

الجنويب.
أما أكر ما شد انتباهي يف اللقاء 
التشــاوري الذي حرضته اليوم، مبعية 
األخ والزميــل والصديــق العزيز وديد 
واملنطق  الواقعية  تلــك  فهو  ملطوف، 
الــذي تحى به القامئــون عى اللقاء 

والذي تجى من خــالل تأكيدهم عى 
رضورة مشــاركة كافــة الصحافيني 
املعارضون، يف  واإلعالميني، مبا فيهم 
املزمع.  للصحافيني  األول  العام  املؤمتر 
لقاء  بالطبــع عقد  والذي سيســبقه 
تشــاوري عام يضم كافة الصحافيني 
واإلعالميــني الجنوبيــني مــن ذوي 
الخربة والكفاءة وحتى الشــباب دون 
استثناء أو إقصاء ألحٍد منهم، وهي ما 
اعتربها شخصيًا خطوة إيجابية رائعة 
توقعايت وتصــوري حول مدى  فاقت 
الدميقراطية التي من املمكن أن يتحى 
بها مؤمتر قائم تحت مسمى الجنوب، 
ال سيا عقب ما تعرضنا له مع العديد 
واإلعالميني  الصحافيــني  الزمالء  من 
املســتقلني من حالة أقصاء وتهميش 
من قبل نقابة محســوبة باسم اليمن 
عملت وبكل أســف عى اســتقطاب 
العاملة فيها أكر  العضويــة  ومراعاة 

املنتســبة  للعضوية  مــن مراعاتهــا 
صحفيني  وزمالء  ألعضــاء  والرشفية 
ألي  ينتمون  ال  مســتقلني  وإعالميني 
مهنة  وميارســون  ســيايس  مكون 
الصحافة بكل استقاللية ومهنية عالية 
من منطلــق حبهــم وإميانهم املطلق 
برســالة الصحافة اإلنسانية السامية 

يف املجتمع.
كــا لفت انتباهــي كذلك خالل 
وقائع لقاء اليوم التأكيد عى أن املؤمتر 
العام لنقابــة الصحفيني واإلعالميني 
إمنا جــاء كرضورة ملحة  الجنوبيني 
الجنوبيني  واإلعالميــني  للصحافيني 
الذين تم تهميشــهم وإقصاءهم طيلة 
30 عاما..  ذلــك عى طريق بناء دولة 
يطالب  التــي  والقانون  املؤسســات 
املؤسسة  ومنها  الجنوب  شــعب  بها 

الصحافية واإلعالمية.
أشكر  أن  يسعني سوى  ال  ختامًا 

واألجالء  األعــزاء  والزمالء  األخــوة 
القامئني عى املؤمتر، وذلك إلتاحتهم 
الفرصة يل اليوم لقــاء نخبة مميزة 
ممن اعتربهم أســاتذيت يف مدرسة 
مبارســتها  بدأت  التي  الصحافــة 
منــذ نحو عقدين ونيــف من الزمن، 
وهم مــن أمثــال الدكتــور عبدالله 
الحو، واألســتاذ نارص بحاح، وثروت 
جيــزاين، ومنصــور نــور واألديب 
األســتاذ  الرائع  والشــاعر واملرتجم 
شــوقي شــفيق، الذي يعد من أبرز 
شــعراء الحداثة يف جيل السبعينات 
املستوى  عى  الشعري  إنتاجه  وعرف 
الزمالء  من  وغريهم  والعريب،  املحيل 
بلقائهم  ترشفــت  الذيــن  األعــزاء 
اليــوم، ومتنيت معهــم كل التوفيق 
للصحفيني  العــام  للمؤمتر  والنجاح 
لهم  مؤكدًا  الجنوبيــني،  واإلعالميني 
يف ذات الوقت مبــدى التزامي األديب 

واألخالقــي واملهني وأداء واجبي نحو 
يف  عضويتي  منطلــق  مــن  املؤمتر 
إطــار اللجنة اإلعالميــة املنبثقة عن 
اللجنة التحضريية للمؤمتر عى النحو 

املطلوب بإذن الله تعاىل وأفضل.

�صالح علي الدويل بارا�س 

كتب/اأديب اجليالين 

عادل العبيدي 

ما يجعلنا نثق الثقة الالمتناهية يف املجلس 
االنتقــايل هو اإلبداع يف األفــكار املحفزة لذات 

األشــخاص القامئني عى رأس الهرم وعزمهم 
القوي عى زراعتهــا يف وجدان الجمهور الذي 
يتقبلهــا بطيــب خاطر ملا تحملــه من معاين 
صادقة ومنتقاة من جوهر العالقة بني اإلنسان 
ما يصبو إليه ويرجوه من خالل تفاعل مجتمعي 
النحل يف ترابطها وانسجامها  يعمل مثل خلية 
الحــريك يف داخل الخليــة وخارجها يف ظل 

نشاط دؤوب بعيًدا عن الكلل وامللل.
الفكر والحركة )النظرية والتطبيق(، أي أن 
فكر تتبعه حركة تفاعلية من املجتمع لتطبيقه 
عمليًا مثل مــا هو حاصــل اآلن يف مجتمعنا 
الجنــويب يدل عــى عمق العالقة بــني قيادة 
املجلس االنتقايل وفصائــل وأفراد املجتمع من 
خالل الحركة عى األرض لتطبيق الفكر الصادر 
من نور مشــكاة القيادة، ومتى ما سطع النور 
مــن األعى دبت الحركة عــى األرض يف حركة 

إرادية مصنوعــة من تبــادل معلومايت فكري 
وعميل حتمتــه الظروف الداخليــة والخارجية 

املحيطة.
الحركــة عــى الصعيد الســيايس وطرح 
اإلقليمية  املحافل  الجنوبية عى طاوالت  القضية 
والدوليــة وما حظيــت به من قبــول ناتج عن 
نضوج وفهم ملــن يبتعثهم املجلس لتأدية املهمة، 
الحركة العسكرية التي تقوم بها القوات املسلحة 
الجنوبية بخطوات جريئة وثابته يف نفس الوقت 
فلم نَر انسحاًبا لقوة جنوبية من موقع سيطرت 
عليه مذ بدايــة املعارك، وهذا دليل آخر عى الفكر 
الذي تتبناه من القيادة العليا وتعمل عى ترجمته 
واقًعا عملًيا عــى كافة الجبهات يف صمود يعرب 
عن االنســجام بني قادة الجبهات والقيادة العليا 

للجيش الجنويب.
للفكر املســتنري تأثــريه اإليجايب يف حال 

العقول  وذوات  املثقفني  طبقة  الباب  مالمســته 
املتعطشة التواقة للتغيري، وهذ الطبقة هي األكر 
أهمية والتي نعول عليها الستيعابها الرسيع وفهم 
ما يجول بخاطر القيادة والعمل عى توصيله إىل 
جموع الشعب كٌل بطريقته وأسلوبه الذي يفهمه 
الفكرة حركة  فتغدو  املحيط  ويستوعبه مجتمعه 
يف كل قرية ومدينــة جنوبية تتداعى فيا بينها 
لتشــكيل حركة نضالية وهكــذا تناغم مجتمعنا 
القيادة وبل  الندى من فكــر  الجنويب )فقطــر 
الصدى يف القلــوب الجنوبية( فأصبحت طاهرة 
من درن املــايض يرنو أصحابها ملســتقبل زاهر 

بالعطاء فكرًا وعماًل يصنعه الكل رئيًسا وشعًبا.
هذه املرحلــة التي نحن فيهــا مرحلة تحٍد 
بيننــا كجنوبيني قيادًة وشــعًبا حقق الكثري من 
اإلنجازات يف ظــل وضع داخيل صعب وخارجي 
أصعب، ففي الداخل الوضع املادي أصبح ال يطاق 

وهــذه حقيقة ال ينكرها أحد، ومــن الخارج من 
يريد تأخري عملية الحسم للقضية الجنوبية وقيام 
الدولة فقط وال غري، أمــا وأدها فذلك صعب ملن 
يتوهم بعد التضحيات الجســام عى كل شرب من 

األرض.
االستمرار يف اإلبداع يف الفكر املنمي للفعل 
الثوري ال بد وأن يظل هامــش القيادة يف الغدو 
واآلصال حتى ال يتــرسب الفتور لبعض العقليات 
التي تؤثر عليها اإلشاعات التي تصدر من املطابخ 
اإلعالمية للعدو املحبطة والتــي ال ينجر وراءها 
إال ضعيف الهمة وهم قلــة والحمد الله، فغالبية 
الشــعب مؤمن بعدالة القضية الجنوبية، وبإذن 
الله ماضون نحــو الخالص جنبًا إىل جنب، قيادة 
تفكر وترسم، وشــعب ينفذ املهام بثقة عالية ال 
يلتفت إىل الوراء لســاع ما يقوله املطبلون من 

املحبطني املنحطني.

إبداع االنتقالي يف الفكر ويف الحركة

عبداهلل ال�صا�صي

ال ينفع معهم غير الحسم
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