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اجلنوب ال يحتمل املزيد
ما يح ّز يف النفس هو الحامس املزيف الذي
نراه ونلمسه كثري ًا يف واقعنا الجنويب  ،والذي
يتغنــى به البعض من أبنــاء جنوبنا الحبيب ،
يف الوقــت الذي نعرف أن هــؤالء ليس فيهم
ذرة من الوطنية والوفــاء الخالص للجنوب ،
بل أنهم يســتخدمون القضية الجنوبية أسوأ
استخدام تحت مظلة حامسهم املصنوع واملعد
ســلفا من أجندة متســرة بغطاء آخر لخدمة
أعداء الجنوب  ,وبالتايل صار ديدنهم الجنوب
املتفكك واملجــزأة مكوناته الحراكية  ،فتجدهم
أمامك ال يعجبهــم العجــب ،ويف كل مرة ال
نرى منهم ســوى االعرتاض خصوص ًا متى ما
التمســوا خطوة إيجابية ُمثىل لتوحيد الصف
ورأب الصدع ..
حيــث يبدأ شــغلهم يف عملية الهندســة
للتفكيك وخلق العــرات أمام الجهود الوطنية
،هذا العبث مل يأتِ من فراغ بل من خالل خطة

وجهة نظر

أوالكنتونــات حراكية تســتخدم
ودراسة تم إعدادها منذ زمن من
الحامس مطي ًة لها لتحقيق املآرب
مطابخ نظــام االحتالل اليمني
التي يريدها العدو .
أو ًال  ،وأيضا رمبا من دول أخرى
ألن ما نراه اليــوم من تفاعل
لها أهدافهــا يف خلط األوراق
وظهور ما هو إال زوبعة شيطانية
وتعطيل عجلة النضال الجنويب
وخطورتها أكرب وأعظم  .وما عقد
الحقيقي ثانيا ..مقابل حفنة من
مؤمتر الحراك اليوم إال خري دليل
املال يوزع لهؤالء الثلة املخادعة
عىل ذلك والذي جــاء يف الوقت
 ,لذا فإننــا يف الجنوب أصبحنا
الذي قد انتقلنا فيــه إىل مرحلة
أمام خيارين ال ثالث لهام وهي
أخرى غري تلك املرحلة التي كانت
إما أن نكون أو ال نكون ...
يف سنوات التخبط والتفريخ...
وطاملــا صار األمــر واضحا
وعىل هذا األســاس فإن علينا
أمامنا فإن علينا تقع مسؤولية �صالح القع�شمي
واجب وقف تلك املتاهات التي طاملا
الحفاظ عىل املكاســب التي تم
اكتوينا بها خالل األعوام  2009م
تحقيقها خــال الفرتة املاضية
 ،ومن الــروري أن تكون لنــا وجهة نظر 2014 /م  ،واعلموا أن الجنوب ال يحتمل املزيد
حقيقيــة مــن أي عبث أو محاوالت ناشــئة من التفريخ والكنتونات املزيفة ...
والله من وراء القصد...
تهــدف إىل إعادتنا إىل مربع التفريخ ملكونات

ما هو الوطن ؟!
ليس سؤاال نجيب عليه ومنيض  ،فالوطن
هو حياتــك وقضيتك ..الوطــن هو أرستك
وبيئتك ..فيجب النهــوض بالوطن بتحديد
واضح لألســس واملعايري من غري محاالة أو
مداهنة يف َسنّ القوانني وتطبيقها  ،فالعدل
أساس تطور لألمم وازدهارها وتوحيد جميع
أطيافها تحت راية واحدة  ،وهي راية الوطن
مهام اختلفــت األديان واألعراف واملعتقدات
فيبقى الوطن وأمنه واســتقراره خري ًا يعم
عىل جميع مواطنيــه  ،حيث أن بناء الوطن
يقوم عىل الدميقراطية والعدالة واملســاواة
ونبذ الطائفيــة والعنرصية  ،فالوطن ملجأ
القلب والروح واملالذ اآلمن الذي يضم أبناءه
ويصــون كرامتهم وعزتهم ومينعهم من ذل
الترشد والحاجــة  .فالوطن أكرب من مجرد
ســكن  ،فحاميته واجب عىل جميع أبنائه ،
حيث أن حــب الوطن ممتد من اإلميان بالله

تعاىل وقــد أوىص الله ســبحانه وتعاىل
ورسوله الكريم بالذود عن ِ
الحمى والوقوف
يف وجه كل من يحــاول النيل منه وتخريبه
وإيقاع الدمار فيه ...
نتأمل كثري ًا حينام نرى وطننا يزعزع أمنه
وينترش فيه القتل وعدم االســتقرار  ،وعىل
مر التاريــخ فكم من الدول فقدت اآلالف من
أبنائها دفاعــ ًا عن الوطن وليس يف تخريبه
وتفككه ؟!  ،وكم من املاملك قامت وتطورت
بفعــل ســواعد رجالها ونســائها ؟! ؛ ألن
الوضع الطبيعي يف الحياة أن يكون لإلنسان
وطن ينتمــي إليه  ،يعيش فيه بعزه وميوت
ويدفن فيه بعزة  ،فإيذاء الناس واالستهانة
بأرواحهــم هي مــن األعــال اإلجرامية
الخاطئة  ،فيجب االهتامم بالجانب الرتبوي
 ،ويجب تبنــي منظامت أخالقية وترشيعية
تحكم املجتمع وتضبــط عالقات الناس مع

بعضها البعض
 ،كام يتم إعداد
رسائل توجهية
و إ ر شــا د ية
تبــث عــر
وسائل اإلعالم
املختلفة
وتبني عبدالعزيز �شوكت
رسالة اإلسالم
الصحيحة التي
تحث عىل الرفق
واللني والتســامح والعفو بعيد ًا عن العنف
والقتــل والرتويع واإليــذاء  ،فهناك حقوق
إنسانية تنتهك بســبب قلة الوعي وبسبب
اإلهــال يف الجانب الرتبوي مام يؤدي إىل
بلورة شخصية اإلنسان بشكل خاطئ حيث
إنه يتبنى أفكار ًا تخالف فطرته وتعاليم دينه
السمحة.

مباذا دعمت الإعالم اجلنوبي ؟
حدثني صديقي – مســتغرب ًا  -ملاذا إعالمهم
قــوي مقابل ضعــف يف إعالمنا وخاصة يف
مواقــع التواصل االجتامعي فيســبوك وتويرت
وغريها .
صديقي العزيز  ":كم ســنة وأنت يف مواقع
التواصل االجتامعي؟" .قال  " :عرش سنوات ".
ممتاز اسألك سؤاال  ":كم مرة دعمت صفحات
مواقع التواصــل االجتامعي الخاصة بالجنوب
معنويا (يعني إعجاب تعليق مشــاركات ) حتى
تنمو وتكرب تلك الصفحات".
عىل ســبيل املثال ال الحرص عدن الغد ،يافع
نيوز ،املندب نيــوز ،الجنوب الجديد ،عدن لنج..
وغريها مــن املواقع  ،قال بصدق نــادر جدا :
"طيب يا صديقي عرشات بل مئات التعليقات

يف املشــهد اليمنــي وهنا عدن
ومواقع عفاش"  .ابتسم  ":نعم
لكن ما العالقــة؟ أنا بادافع عن
الجنوب " .
ال يــا عزيزي أنــت وعرشات
اآلالف مــن الجنوبيــن متدون
تلك املواقــع ترفدونهم مباليني
الريــاالت  ،وليس هذا فحســب
بل دعم معنوي وتوســيع نطاق
انتشارهم ومساعدتهم عىل بث
ســمومهم داخل رشايني الجسد
الجنويب عنــد كل عملية دخول
أو تســجيل إعجاب أو تعليق ..
ادخل وشاهد بنفسك الصفحات

حممد ي�سلم اليافعي

الخاصة بهم تدرك جيدا ما قلته لك.
عزيــزي الجنــويب عزيــزيت
الجنوبية  ..أنتــم اليوم مطالبون
أكرث مــن أي وقت مىض مقاطعة
تلــك املواقــع ودعــوة كل مــن
تســتطيعون دعوته إىل املقاطعة
والتحذيــر مبخاطــر املــرض
املسترشي يف جســدنا الجنويب
املنهك .
وبنفــس الوقــت ندعوكم إىل
مســاندة إعالمنــا الوطني بكل
الوســائل املتاحــة عــى مواقع
التواصل االجتامعي.
والله من وراء القصد..

يا �سالم على �سيد!

احســاس كبــر
ميــل
ج
وشــعور
ومعنويــات عاليــه
وكبريه وحامس شديد
ينتابني عندما اســمع
كلمة للسيد عبدامللك بدر
الدين الحويث  ،خطابه
الرنان ميىلء اآلذان من
حسن لذة خطابة كيف
ال وهو تخرج من ارقى
جامعات العامل بل جمع
بني اكرث من جامعتني
وحوى فكره كل العلوم
 ،السيد او باألصح سيد
املســره القرآنية  ،تلك
املسرية التي مل تتوقف
ابد ًا منــذو انطالقتها من جبال تــري مريي يف مران
وحتى وصولها االن وهي عىل مشــارف تل ابيب و قريب
عانشوفهم وقدهم بيجدمون ارسائيل بأخشامهم .
جنود تلك املسرية او باألصح عصافري املسرية القرآنية
ينتظروا اشارة من اصبع الســيد الرائع والرهيب  ،فهم
دامئا رهن اشارة اصبعه التي يتوسطها ذلك الخاتم الذي
يلمع بريق عقيقة كام يلمع مســتقبل عصافري مسريته
القرآنيــة  ،نعم بالفعل هم عىل مشــارف ارسائيل وبأول
اشــاره من الســيد عايركضوا جدار الفصــل العنرصي
وعايفتحوا القدس وبعده القسطنطنية واألنظول وجزر
الوقواق .
معاهــم مفاتيح للجنه من الســيد اما امريكا قدهي
بجيبهم حســب قولهم بفضل بركات السيد وعايدخلوا
واشــنطن قريب وعايدمروا امريكا والعطوان وقوات
الجنجويد الصهيو سعودي امرييك مرتزق وبالك ووتر
وبالك بريي ونوكيا وسوين اركســن وعادهم بايعربوا
املحيطات ميش وعالجامل والحمري وغادي بقادي عرب
البحر من منفذ الوديعة ملا يوصلون قرص امللك ســلامن
بالرياض بحر يابحر !!!!
السيد من آل البيت واليل يزوره كأمنا زار سويرسا ومن
تصور معه كأمنا تصور مع مييس حتى لو كان مدريدي .
بركات السيد تتتســاقط عىل اليمن هذا السيد مالكم
تســتقربون يتكلم لغــات عديده وله عــدة بحوث وله
مؤلفــات ادبية كثــره وهو من اعظم فالســفة القرن
العرشين والواحد والعرشون .
اذا كان للغرب كاتب مثل شكســبري فنحن معانا السيد
بري شــكس واذا كان مع األغريق فيلسوف مثل سقراط
فنحــن معنا الفيلســوف الرساط  ،قد رسط الســحرى
والوحرى ورسط الشامل بكله ورسط عفاش بزله الذي
خرجوا مربوع ام خشب من راسه والمات !
الســيد الذي عندمــا يلقي كلمته الشــهريه يقف كل
اساتذة الجامعات والكليات وكل املحاظرين وقفة صادقة
لالســتفادة من عباراته الشهرية ليك تؤخذ اقواله بعني
االعتبار وتدرس بأرقى الجامعات العاملية مثل اكس فورد
وجامعات هامبورغ وغريهــا ويقف العامل كله مذهو ًال
امام مفرداتــه الرنانه مثل العطوان والصهيون وارسائيل
وامريكا والجن والبوارق .
ماتوا اآلالف من اجله وعاميوتوا كلهم وعايقاتلوا معه
حتى بدون صبوح  ،إلن هذا هو الســيد حتى عندما ولد
مل يولد مثلنا نحــن البرش بل نزل عندما انزلت مائدة من
السامء عىل بني ارسائيل وهو نزل مع املن والسلوى بس
بنو ارسائيل ما اكلوه عشان كذا قرر هو بايأكلهم بعد ان
طلع من الرسداب الذي كان يف كهف مران .
عندما نزل مع املن والســلوى ذلك الســيد هاجر اىل
الهند فقدسوه الهندوس كيف ال وهو السيد ثم خاف من
الفتنه ان يعبد من دون الله بعد ان زيدوا الرفيس بقداسته
وتعظيم شــأنه فهاجر اىل صعده واختفى يف الرسداب
فظلت الهندوس تبحث عن رمز لتقديس رس السيد الطيب
الجدع ابو عيون جريئه فلم يجدوا ند له غري البقرة فمن
يومها ويف الهند ناس تعبد البقر ويف الشامل بقر تعبد
السيد وكفى

جمال اخلالقي

ال�سيا�سي املخبول ال يرى غري ظله !
السياســة القطريــة تلعب يف
مساحة الثابت واملتغري  ،فهل اململكة
تدركها؟ .
ساســة اإلمارات حددوا موقفهم
من عصافري هادي  ،وساسة اململكة
بني عصفــور االنتقــايل وعصافري
هادي ! .
باعوم أسطورتنا التاريخية وقطر
تلعب عــى املتناقضات السياســية
 ،فأيــن كانت قطر مــن باعوم يف

الســنوات العجاف ؟ فام نراه اليوم
ليس إال تصفية حســابات سياسية
تركبهــا قطر عىل ظهر أســطورتنا
التاريخيــة بهدف تقويــض اململكة
العربية السعودية  ،فلن متر تلك اللعبة
الوســخة بل نقول لإلخوة باململكة
 " :امســكوا العصفــور الــذي بني
أيديكم  ،وســلموا املجلس االنتقايل
الجنــويب إدارة املحافظات الجنوبية
وستكســبون حليف ًا قوي ًا ومخلص ًا

لكم قبل تخطف قطر عصفوركم من
بني أياديكم  ،أمــا عصفور الرشعية
فوالله أنكم مخدوعني به  ،وأنها تكرار
لتجربة سوريا ".
الرشعية سوف تورطكم يف حرب
االستنزاف طويلة األمد وثالث سنوات
من الحرب كافية لتكون درســ ًا من
الخــذالن يف حربكم مــع الحويث
فعودوا إىل الصواب قبــل أن تجدوا
أنفســكم يف مســتنقع اإلرهــاب

اليمني.
مــاذا تريد الرشعيــة اليمنية من
حرب إيران ؟
تريــد تعــرض اململكــة العربية
الســعودية إىل هزة قوية يف بنيتها
الداخليــة و هذه الهزة ســوف ترفع
شهية التيارات اإلسالمية التي حملت
الســاح مع النظام الســعودي ضد
إيــران  ،وعندما تنتهــي الحرب بني
إيران واململكة ســوف تبــدأ مرحلة

جديدة  ،مرحلة الحسابات السياسية
ما بعد الحرب  ،وسوف يدخل اإلخوان
املســلمني يف حرب مســلحة مع
النظام الســعودي إلسقاطه وسوف
تتجمع كل التيارات اإلرهابية املنترشة
بالعــامل يف أرايض اململكــة ويف
محيــط اململكة الســتثامر الفرصة
التي انتظروها عىل مدار أعوام والتي
يحلمون بها وهي إعالن دولة الخالفة
اإلسالمية وعاصمتها مكة املكرمة.

علي الزامكي

