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كتابات

واللــِه إن أبطــال القوات املســلحة 
الجنوبية يجسدون أروع صور التضحية 

والفداء والوفاء واالخالص والعزمية.
للعامل  مجانية  دروًسا  يقدمون  أنهم 
أجمع عن حب الوطن، والدفاع عنه يف 

أحلك الظروف واصعبها.
انهم صامــدون، ويكابدون الظروف 

القاسية وهم يف جبهات القتال الجنوبية 
من الضالع إىل كــرش إىل مكرياس إىل 

يافع إىل شبوة إىل ساحل حرضموت.
أنهم ينترشون يف النقاط األمنية عىل 
عاصمة  من  الجنوبية  الجغرافيــا  امتداد 
الجنوب )عدن( إىل أبني وردفان وسقطرى 
ولحج، وكل بقعة جنوبية يؤدون واجبهم 
يف حامية الوطن واملواطن، وتأمني األمن 
واالستقرار، وهم يف شــقاء، ومعاناة ال 

ُيحسدون عليها.

يكافحون  أنهم 
 ، ب هــا ر إل ا
 ، بــني ملخر ا و
رغم  واملهربــني 
أبســط  انعــدام 
الحياة،  مقومات 
وال  راتــب،  فــال 
منخفضة،  اسعار 
يدعــوا  يشء  وال 
لحيــاة كرميــة، 
ورغــم ذلك تراهم 
ارواحهم  يقدمون 

فداًء للوطن الجنويب وعرضه ورشفه.
أنهم يسطرون مالحم بطولية ال ميكن 
وصفها يف ظل األزمــات التي يكابدونها 

مع شعبهم يف الجنوب.
أنهم يقاتلون األعداء بكربياء، وشموخ 

وعزة وكأنُه ال ينقصهم أي يشء.
أهل تعتقدون انه باإلمكان أن نشــاهد 
أو نســمع عن قــوات، يف أي بقعة يف 
الواسع، تقاتل ببسالة وتحمي  العامل  هذا 
وطنها وهي بال مرتبات ألشهر.. بال أدىن 

مستويات املعيشة الكرمية؟
ال أعتقد ذلك باملطلق؟!

أرض  امتــداد  عىل  البواســل  جنودنا 
الجنوب األبية.. أننــا مدينون لكم بتأمني 

الحياة.. باألمن.. بكل يشء..
أننا نفتخر بكم، ونعتز بصمودكم.

األسطوري  والتاريخ سيدون صمودكم 
يف انصع صفحاته الذهبية.

أخرًيا.. رسالة ال يجب أن ُتهمل مفادها 
أن االهتــامم بابطــال القوات املســلحة 
الجنوبية هو أساس االنتصار، وتوفري كل 
الشهري،  الراتب  تقدير  وأقل  احتياجاتهم، 
واجــب وطني عىل جميــع أبناء الجنوب 

املشاركة، والتعاون فيه.
لذا يجب مساندة ابطال القوات املسلحة 
واجب  كأقل  املمكنة  الطرق  بكل  الجنوبية 
نقدمه نظــري تضحياتهــم العظيمة مع 
وطنهم الجنوب وترابه وشعبهم وقضيتهم 

وقياداتهم.
وليبدأ تعــاون كل جنويب وجنوبية من 

اليوم ال غًدا.

بـ»الصحوة  يســمى  مــا  ترجم جيــل 
اإلسالمية« األفكار املتصلبة من كتب الرتاث 
جامعات  منهــا  وصنع  والدينــي،  العريب 
مســلحة أطلق عليهــا »الجهادية«، أنتجت 
التنظيــامت األكــر توحشــًا يف التاريخ 
املعارص، فلم يــأت تنظيــم »القاعدة« من 
الفراغ، ومل تكن جبــال »تورا بورا« وكهوف 

قندهار يف بالد األفغــان غري معامل التكوين 
للقوة الباطشــة بعقيدة تعتقــد أنها وحدها 
من متتلك حقيقة اإلميان، بل وتصف نفســها 
بالوســطية املذهبية، وذلك الجيل الذي أنجب 
القيادات األوىل لتنظيم »القاعدة« من عبدالله 
عزام وأمين الظواهري وأســامة بن الدن، هو 
ذاته الذي يتصــل مع الجيل األخري الذي يتمثل 

فيه سيف العدل وخالد باطريف.
الحقيقــة الصادمــة أن ال يشء قد تبدل، 
فالنســخة األخرية من قيــادات التنظيم هي 
مرصي  األصلية  للنســخة  استنســاخ  مجرد 

وحرضمي وبينهام ألغاز حائرة ال إجابات لها.
تنظيم »القاعدة« ذاته أنتج نســخته األكر 
دموية يف إصداره املــريئ واملعلن عرب تنظيم 
»داعش« الذي أيضًا مل ميــت برغم أن تحالفًا 
دوليًا عريضًا طــارده عىل كل أرض وتحت كل 
ســامء، ليعود وينتج منتجًا آخــر أطلق عليه 
الجامعات  من  ممتدة  سلسلة  املنفردة،  الذئاب 
املتطرفة املؤمنة فقــط بعقيدة الرعب توزعها 
كلام وجدت فرصة مواتيــة، فلم تجِد الخطط 
األمنيــة يف القضــاء عىل هــذه الجامعات 

الراديكالية العنيفة. 

هذا توقيت مالئم 
الزاوية  إىل  للنظــر 
املشــوش عليها يف 
»القاعدة«  تنظيــم 
من ناحيــة وجوده 
اليمنية،  عىل األرض 
لطاملا  البــالد  فهذه 
كانت منشــأ الفرع 
األخطــر الذي أطلق 
مؤسســه  عليــه 
الدن  بــن  أســامة 

»تنظيم القاعدة يف شبه جزيرة العرب«.
ظهر  العرشين  القــرن  تســعينيات  ومن 
»اإلخوان  جامعة  عالقة  من  مستفيدًا  التنظيم 
التي  اليمنية  السياســية  بالسلطة  املسلمني« 
كانت قــد احتلت الجنوب العــريب بعد الغزو 
1994. من ميالد  العام  العســكري يف صيف 
التنظيم وحتى اللحظة ما زالت »القاعدة« تجد 
التخادم الذي مُيكنها من الوجود عىل األرض، 
فجامعة »اإلخوان« توفر دامئــاً وأبدًا الغطاء 
الالزم لبقاء التنظيم، الذي يظل أداة من األدوات 
العمليات  املتوثبة دومًا لالنقضــاض وتوجيه 

اإلرهابية.
العاصمة عدن،  2015 وتحريــر  العام  بعد 
اإلرهاب،  مكافحة  مســؤولية  اإلمارات  تولت 
الفاصلة  املعركة  األمني  الحزام  أن خاض  فبعد 
بإرشاف إمارايت مبــارش ضد تنظيم »داعش« 
يف عدن توســعت عمليات املطاردة للعنارص 
اإلرهابية لكل التنظيامت ســواء أكانت أنصار 
الرشيعــة أو »الدواعــش« أو »القاعدة« حتى 
وصلــت العمليــات إىل بلوغ غــرف عمليات 
التنظيامت أواًل يف وادي املســيني بســاحل 

حرضموت، وأخريًا يف وادي عومران مبحافظة 
أبني، ومــا وجد يف غرف العمليــات يؤكد أن 
تنظيم »القاعدة« ميتلك من التقنيات ما يؤرش 
إىل أن التنظيم برغــم كل التصفيات لعنارصه 
تلقاها ما زال يتمتع بشبكاته  التي  والرضبات 
اإلرهابية كام هي وأن هي ترضرت ولكنها تظل 

موجودة.
اإلعالن عن وجود زعيــم تنظيم »القاعدة« 
ســيف العدل يف إيران ال يلغي حقيقة وجود 
خالد باطريف يف الجنوب العريب، هذه معادلة 
موجودة وهــي تعزز املخاوف حول أن التنظيم 
قد يعود يف ظل أن تســوية سياســية هّشة 
قادمة لليمن ستمنح جامعة »اإلخوان« حصة 
سياسية مام يعطي مساحة لحركة التنظيامت 
اإلرهابيــة مع أهمية مالحظــة أن محافظات 
مأرب والبيضاء والجوف وتعز حواضن عميقة 
لهذه التنظيامت وأفكارها املتطرفة أيديولوجيًا، 
إذن مــن األجــدر النظــر إىل قيــادة تنظيم 
»القاعدة« يف الجنوب العريب باهتامم لحيوية 
الجغرافية، وأنها تقع مبســافة قريبة من فرع 
الصومال املمتد بــدوره عضويًا مع الجامعات 

يف وسط وغرب أفريقيا.
هذه النظرة املقربة إىل النسخة األخرية من 
تنظيم »القاعــدة« وإْن كانت مخيفة غري أنها 
التي عقدتها  األمنية  االتفاقيــة  مطلوبة، وأن 
دولة اإلمارات مع اليمن ستؤمن حدًا مقبواًل من 
مكافحة اإلرهاب، لكن من املهم منح الثقة يف 
املدرسة الشافعية الحرضمية لتعاود حضورها 
فهــي الوحيــدة القادرة، وبدون ســالح عىل 
تذويب أفكار عنارص التنظيامت اإلرهابية، التي 
يتم تسويقها عىل أنها ذات فكر وسطي، بينام 

ثبت من واقع األحداث أنها تكفريية إرهابية.

معلــوم أن مدينة كريرت هــي الحاضن 
الرئييس ألبرز معامل عدن األثرية التاريخية 
وهي املدينة التجاريــة األوىل يف الجزيرة 
والخليج بحكم شــهرتها من موقع مبناها 

العاملي منذ القدم.
لعدن  القدمية  التاريخيــة  اآلثار  وزادت 
)كريرت( البهاء والروعــة والجامل عند كل 
من عاش فيها او زارهــا ففيها الصهاريج 

صممها  التــي  الضخمة 
األجــداد لحفــظ ميــاه 
ولحامية  الغزيرة  األمطار 
هذه  من  وسكانها  املدينة 

األمطار.
قلعــة صرية  وفيهــا 
بناها  التــي  التاريخيــة 
الحصن  لتكــون  األجداد 
املتــني من الغــزاة .. أين 
كانــوا وتحتضــن كذلك 
ومبنى  الربيــد  مآذنــة 
الواقع  الترشيعي  املجلس 

عىل قمــة جبل البادري وقلعة املعاشــيق 

ارشــاد  فنار  فيها  والتي نصب 
السفن التي كانت تصل اىل عدن 
من كل انحــاء العامل باالضافة 
إىل شــواطئ صــرية الجميلة 
التــي ترس الناظريــن ، فاليوم 
املدينة  بهاء ورونــق هذه  ازداد 
بفضل  جــامال  اكر  واصبحت 
ربــان املحافظة النشــط مللس 
من  جرادي  بن  املديرية  ومأمور 
خالل اعادة نظافة وترميم جولة 
اظهرت  والتي  الفل  وجولة  زكو 
جديد  جــاميل  بقالب  املدينــة 
اراح كل من يحب هذه املدينة من ســكانها 

وزائريها.
األكر  واالهتامم  العناية  تســتحق  هي 
يف قادم االيام ألنها كانــت وال تزال املركز 
التجاري لعمــوم الجنوب واليمن عامة وقد 
كانت يف الفرتة املاضية حتى الســبعينات 
ليس  األوىل  التجارية  املدينــة  التأميم  قبل 
ترانزيت  مدينة  كانــت  وامنا  وحدها  لعدن 
التجار بضائعهم  ينقل  التجار ومنها  ملعظم 
إىل البلدان املجاورة كالحبشــة والصومال 
وجيبــويت وإىل دول الخليج وغريها بحكم 
شــهرة مينائهــا العاملي وكانت تســتقبل 

وتصدر البضائع من وإىل معظم البلدان .
بقــى أن نلفــت عنايــة العزيــز ربان 

املحافظة أحمد حامد مللس ومأمور مديرية 
صرية بن الجرادي اعطاء لفتة وعناية اكرب 
لرتميم وصيانة بقية مبــاين مدينة كريرت 
التاريخية كسوق عدن العام الذي يعترب من 
اقدم واكرب املباين الحكومية ومبنى املجلس 
يزداد جامل  الخضار يك  الترشيعي وسوق 
هذه املدينة وامام عزمية الرجال ليس هناك 
مســتحيل مهام كانت مصاعــب االزمات 
والحروب وشحة االمكانيات ونثق ان تجار 
عدن االفاضل ســيقفون إىل جانب األخوة 
املسؤولني يف عدن لحبهم ملدينتهم وتقديم 
ما ميكــن تقدميه من دعم لجل املدينة اكر 

جامال انشاء الله

أبطال قواتنا املسلحة الجنوبية.. هلل دركم

النسخة األخيرة من تنظيم »القاعدة«

إلى الجرادي.. مبنى سوق البلدية العام بكريتر بحاجة الى لفتة كريمة 

عالء عادل حنش

هاني مسهور

عبداهلل سالم الديواني

حسني احملرمي

استئناف العالقات الدبلوماسية بين 
الرياض وطهران أم خدعة أمريكية؟!

تابعنــا جميعًا خرب اســتئناف العالقات الدبلوماســية بني اململكة 
العربية السعودية وإيران مؤخرًا، وفتح الصفحات الجديدة تحت مبادئ 
ومقاصد ميثاقي األمم املتحدة ومنظمة التعاون اإلســالمي واملواثيق 
واألعــراف الدولية، وذلك بإشــادات وترحيب عــريب وإقليمي ودويل 

واسعني، كام يبدو.
اإلعالن املبكر واملفاجئ عن اســتئناف العالقات السعودية اإليرانية، 
وفتح الصفحات الجديدة بني الدولتني، عقب مباحثات واســعة أجرتها 
اململكة العربية الســعودية مع مليشــيا الحويث بغية الوصول إىل أي 
تسوية سياسية هروبًا من التوتر السيايس الراهن الذي تشهد العالقات 
الدبلوماســية بني الرياض وواشــنطن؛ يحمل يف مضمونه للمشهد 

السيايس رسالة إيجابية وأخرى سلبية.
األوىل منهام تأيت بكونها خطوة استباقية من ِقبل السعودية تهدف 
إىل تحقيق أهداف التســوية السياسية مع مليشــيا الحويث املدعومة 
إيرانيًا، وتسهم يف الوصول إىل الحل السيايس الشامل، والتي أوشكت 
خطوات تنفيذها عىل الظهور وذلك بوالدة اتفاق وشــيك لتمديد الهدنة 
يف اليمن "مبواصفات اتفاق ســالم شــامل"، من املرجح اإلعالن عنه 
خالل شهر رمضان القادم، وذلك بحسب مصادر دبلوماسية مقربة من 

مفاوضات متديد الهدنة اليمنية الجارية يف مسقط.
واألخرى، تتضح يف الوضع السيايس االستثنايئ غري املعهود الذي 
تعيشــه اململكة العربية السعودية حاليًا، وهو ما دفعها إىل الرغبة يف 
استئناف عالقاتها الدبلوماســية مع َمن كان عدوًا يف املايض القريب، 
بالرغم من متيز ذلك العــدو بعدم الجدية وااللتــزام باملواثيق الدولية 
واألممية، وعدم احرتامه لســيادة الدول املجاورة له طيلة الســنوات 
املاضية، بــل واملقلق أيضًا، بــأن يكون ذلك العدو عامــاًل إيجابيًا يف 
التسوية السياســية، وعملية الســالم املقبلة، كل ذلك تتوقع الرياض 
من طهران القيام به مستقباًل كبادرة لحســن نوايا الستمرار االتفاق 

والعالقات فيام بينهام!.
موقف املتفرج للواليات املتحدة األمريكية وغري املعهود، من استئناف 
العالقات السعودية اإليرانية، وتدخل أطراف خارجية يف شؤون حلفائها 
الداخلية، يثري الريبة والعديد من التســاؤالت، عن ما تحرضه واشنطن 
التفاق الرياض وطهران، أم أنها تنتظر الفرصة املناســبة للضغط عىل 
طهران باالنسحاب، ونقض االتفاق، مقابل تسهيالت يف امللف النووي 
وتخصيب اليورانيوم، وتخفيف العقوبات الدولية، كونه من الواضح أن 
املستفيد األول من فشل اســتئناف العالقات، وتوترها بني البلدين، هي 
الواليات املتحدة األمريكية، وخصوصًا يف الوقت الراهن، السيام عقب 
رغبة الرياض يف إيجاد حليف بديل عن واشنطن، واتجاهها إىل الصني 
وروســيا، وذلك كربهان للســعودية ودول الخليج األخرى باستحالة 
تعويض واشــنطن بحليف آخر، وأن تلك الدول – دول الخليج العريب - 
لن تستطيع إبرام أي اتفاق بعيدًا عن الواليات املتحدة األمريكية، وعدم 

موافقتها.
كام أن املوافقة املفاجئة لطهران عىل الحوار واســتئناف عالقاتها 
الدبلوماســية مع الرياض، بالرغم من عدم وجود أية بوادر توحي بذلك 
االتفاق ســابقًا، بل عىل العكس متامًا ففي الشهرين املاضيني ضبطت 
البحرية الربيطانية مبشــاركة القوات األمريكية العديد من الســفن 
والزوارق املحّملة باملخدرات واألسلحة اإليرانية قبالة خليج عامن وبحر 
العرب قبل وصولها إىل املليشــيا الحوثية؛ تضع أن من املحتمل أن تلك 
املوافقة تهدف إىل منح مليشــيا طهران يف اليمن – الحوثيني - العديد 
من االمتيــازات وذلك يف إطار التنازالت التي ســتقدمها اململكة خالل 

التسويات السياسية املقبلة.
رســالة أخرية، وهي إىل القيادة السياسية لشعب الجنوب، املتمثلة 
باملجلس االنتقايل الجنــويب بقيادة الرئيس القائد عيدروس قاســم 
بيدي؛ يجب األخذ بجميع االحتامالت السابقة من استئناف العالقات  الزُّ
السعودية اإليرانية، وعدم االكتفاء فقط بالنظر من زاوية االنفراجة يف 
العالقات وتأثريها املبارش عىل الحرب يف اليمن، كون تلك املليشيات هي 
إحدى أبرز أذرع طهران يف املنطقة، ومن املستحيل أن تتخىل عنها بتلك 
السهولة، كام أن جميع التنازالت التي ســيتم تقدميها خالل التسوية 
السياسية املقبلة للحوثيني من رصيد حقوق ومطالب وتضحيات شعب 

الجنوب الذي قّدم من أجلها الغايل والنفيس طيلة السنوات املاضية.


